GHIDUL MARATONULUI

#NeamPornit #Protejați
Agenția de Investiții încurajează exploratorii, călătorii și iubitorii de aventuri frumoase
la un Maraton de promovare al potențialului turistic al Republicii Moldova, sub mesajul unic

#NeamPornit #Protejați.

Contextul creat de pandemia COVID-19 ne impune să ajustăm modul în care călătorim
și vizităm locurile turistice din țară.
Te invităm să participi la un Maraton, prin care să povestești despre destinațiile
și experiențele turistice locale, promovând călătoriile protejate.
Nu are importanță câte destinații vei vizita. Nu contează câte experiențe vei descoperi.
Nu contează cât de aproape sau departe sunt acestea. Contează să trăiești cu adevărat
experiențe autentice și să povestești tuturor că Maratonul #NeamPornit #Protejați,
este o aventură unde ﬁecare participant este un adevărat câștigător pentru că promovează
călătoriile în mod responsabil.
Mai mult, participând la Maraton pe vreme de pandemie, te raliezi apelului de a păstra
vigilența și a promova călătoriile ghidate de bunul simt și cu respectarea normelor de
protecție personală. Echipează-ți spiritul de aventură cu - măști de protecție, mănuși
medicale, soluții dezinfectante, produse de igienă personală, nu uita - de distanțierea socială
și evită la maxim locurile aglomerate.

Cum mă înscriu în cursa Maratonului
#NeamPornit #Protejați?

#1

Deschide map.md și în categoria #NeamPornit,
selectează una din locațiile sugerate sau
creează-ți un itinerar propriu din mai multe
destinații pe care vrei să le vizitezi.

#2

Dă like la pagina de Facebook #NeamPornit
(astfel, vom putea urmări pe unde călătorești).

#3

Adaugă la fotograﬁa de proﬁl de pe Facebook
frame-ul #NeamPornit #Protejați
dacă vrei să spui tuturor că participi
(nu e obligatoriu).

#4

Când ajungi la destinație, fă câteva fotograﬁi, sau un video,
care să ne povestească cum călătorești protejat,
iar în textul postării spune prin ce această experiență
te-a impresionat.
Nu uita să utilizezi #NeamPornit #Protejați
și să dai @ (tag) destinației despre care postezi.
Am putea utiliza această postare pentru a povesti tuturor
călătoriile maratoniștilor.

#5

Asigură-te că destinația selectată este deschisă
pentru a te primi, fă-ți o rezervare pentru a evita aglomerarea.
Încurajează-i și pe alții să călătorească protejat, să respecte
normele sanitare, prin exemplul propriu, prin atitudine
și responsabilizarea celor din preajma ta.

Odată porniți să promovăm destinațiile și experiențele turistice, pornim și cu responsabilitate. Pentru prevenirea răspândirii
pandemiei COVID-19 îți oferim câteva Reguli și Recomandări de precauție, conform cerințelor autorităților de sănătate publică:
–
–
–
–
–

respectăm distanțierea socială de 1 m;
purtăm mănuși și măști de protecție în spațiile de uz comun;
folosim dezinfectanți pentru igiena mâinilor;
evităm atingerea feței;
utilizăm tacâmuri proprii;

– călătorim cu transportul personal sau privat;
– ne asigurăm că unitățile de alimentare publică respectă normele sanitare;
– ne asigurăm ca obiectele de uz comun sunt dezinfectate sau le prelucram
noi înainte de utilizare (bicicleta, caiac, canoe, tir);
– purtăm cu noi copia actului de identitate;

Suntem un #NeamPornit pentru că vrem să promovăm potențialul turistic al țării și pentru că încurajăm și pe alții să călătorească #protejați.

