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AA))  CCOONNTTEEXXTTEE  DDUU  PPLLAANN  DDEE  PPRREECCAAUUTTIIOONN  ::

DDaannss  llee  ccoonntteexxttee  ddee  ll’’ééppiiddéémmiiee  ddee  ccoorroonnaavviirruuss  qquuii  sséévviitt  aaccttuueelllleemmeenntt  llaa  SSPPLL  AALLPPEEXXPPOO  ssee  ttiieenntt  aauu  ffaaiitt  ddee  ll’’éévvoolluuttiioonn  ddee  llaa  
ssiittuuaattiioonn  eett  ddee  sseess  iimmpplliiccaattiioonnss  éévveennttuueelllleess  ssuurr  sseess  eexxppoossaannttss,,  vviissiitteeuurrss,,  ppaarrtteennaaiirreess  eett  ccoollllaabboorraatteeuurrss//ttrriicceess  eenn  vvuuee  ddeess  
mmaanniiffeessttaattiioonnss  qquuii  aauurroonntt  lliieeuu  ddaannss  sseess  mmuurrss  ddaannss  lleess  pprroocchhaaiinneess  sseemmaaiinneess..  

LLeess  ssiitteess  ggéérrééss  ppaarr  llaa  SSPPLL  AALLPPEEXXPPOO  ddeemmeeuurreenntt  oouuvveerrttss  eett  lleess  éévvéénneemmeennttss  ssee  ddéérroouulleenntt  ccoommmmee  pprréévvuuss  
iinniittiiaalleemmeenntt..  

AAllppeexxppoo  eesstt  eenn  ccoonnttaacctt  ddee  mmaanniièèrree  rréégguulliièèrree  aavveecc  ll’’OOMMSS  eett  lleess  aauuttoorriittééss  ffrraannççaaiisseess  ccoommppéétteenntteess..  LLaa  SSPPLL  AAllppeexxppoo  ssee  ccoonnffoorrmmeerraa  
aauuxx  rreeccoommmmaannddaattiioonnss  eett  mmeessuurreess    ééddiiccttééeess  ppaarr  lleess  aauuttoorriittééss  aaddmmiinniissttrraattiivveess..  LLee  ppaarrcc  éévvèènneemmeennttiieell  ddee  GGrreennoobbllee  aa  pprriiss  lleess  
mmeessuurreess  aaddaappttééeess  ppoouurr  ggaarraannttiirr  llaa  ssééccuurriittéé  ssaanniittaaiirree  ddee  sseess  ééqquuiippeess,,  cclliieennttss  eexxppoossaannttss  oouu  vviissiitteeuurrss,,  ffoouurrnniisssseeuurrss  eett  ppaarrtteennaaiirreess..  
CCoommmmee  llee  ssuuggggèèrreenntt  ll’’OOrrggaanniissaattiioonn  IInntteerrnnaattiioonnaallee  ddee  llaa  SSaannttéé  aaiinnssii  qquuee  dd’’aauuttrreess  aauuttoorriittééss  ssaanniittaaiirreess,,  nnoouuss  eennccoouurraaggeeoonnss  
ffoorrtteemmeenntt  nnooss  eexxppoossaannttss  eett  ppaarrttiicciippaannttss  àà  mmeettttrree  ééggaalleemmeenntt  eenn  ppllaaccee  ddeess  ddiirreeccttiivveess  eett  pprroottooccoolleess  aapppprroopprriiééss  ppoouurr  ccoonntteenniirr  eett  
rréédduuiirree  llee  rriissqquuee  ddee  nnoouuvveellllee  pprrooppaaggaattiioonn  dduu  vviirruuss..    

BB)) PPAARRTTIIEESS  PPRREENNAANNTTEESS  ::

EENNTTRREEPPRRIISSEE  ::  SSPPLL  AALLPPEEXXPPOO  rreepprréésseennttéé  ppaarr  MMoonnssiieeuurr  FFrraannççooiiss  HHEEIIDD  ––  DDiirreecctteeuurr  GGéénnéérraall..  
RReessppoonnssaabbllee  ssuurr  ssiittee  mmiissee  eenn  ppllaaccee  ddeess  mmeessuurreess  ddee  pprrééccaauuttiioonn  ::  MMaaddaammee  SSyyllvviiee  TTEESSCCOONNII..  
ssyyllvviiee..tteessccoonnii@@aallppeexxppoo..ccoomm  
PPoorrttaabbllee  ::  0066  1144  6677  6677  2222  
LLaa  ccoooorrddiinnaattiioonn  ggéénnéérraallee  dduu  ppllaann  ddee  pprrééccaauuttiioonn  eesstt  aassssuurrééee  ppaarr  llaa  SSPPLL  AALLPPEEXXPPOO..  

LLOOCCAALLIISSAATTIIOONN  ::  PPaarrcc  ddeess  EExxppoossiittiioonnss  ««  AALLPPEEXXPPOO  »»,,  ««  EEssppaaccee  11996688  »»,,    
PPaallaaiiss  ddeess  CCoonnggrrèèss  ««  AALLPPEESS  CCOONNGGRREESS  »»,,    
SSaallllee  ddee  SSppeeccttaacclleess  ««  LLEE  SSUUMMMMUUMM  »»..  
AAddrreessssee  ::  AAvveennuuee  dd’’IInnnnssbbrruucckk  BBPP  22440088  3388003344  GGRREENNOOBBLLEE  CCeeddeexx  0022..  
TTeell::  0044  7766  3399  6666  0000  --  FFaaxx::  0044  7766  3399  6644  4499..  

CC)) RREECCOOMMMMAANNDDAATTIIOONNSS  GGEENNEERRAALLEESS  AAPPPPLLIICCAABBLLEESS  SSUURR  LLEESS  EEVVEENNEEMMEENNTTSS    PPRROOGGRRAAMMMMEESS  SSUURR
LLEESS  SSIITTEESS  DDEE  LLAA  SSPPLL  AALLPPEEXXPPOO  ::

IINNFFOORRMMAATTIIOONNSS  SSUURR  LLEESS  RREECCOOMMMMAANNDDAATTIIOONNSS  PPRRIISSEESS  AAUU  NNIIVVEEAAUU  NNAATTIIOONNAALL  ::  

UUnn  aaccccuueeiill  ssppéécciiffiiqquuee  ddeess  vvooyyaaggeeuurrss  eesstt  mmiiss  eenn  ppllaaccee  aauuxx  aaéérrooppoorrttss  ppoouurr  lleess  vvoollss  eenn  pprroovveennaannccee  ddee  ::  

 CChhiinnee  ((CChhiinnee  ccoonnttiinneennttaallee,,  HHoonngg--KKoonngg,,  MMaaccaaoo))
 SSiinnggaappoouurr
 CCoorrééee  dduu  SSuudd
 DDeeuuxx  rrééggiioonnss  dd’’IIttaalliiee  ((LLoommbbaarrddiiee  eett  VVéénnééttiiee))
 IIrraann

LLaa  lliissttee  ddee  cceess  zzoonneess  eesstt  mmiissee  àà  jjoouurr  rréégguulliièèrreemmeenntt  ppaarr  lleess  aauuttoorriittééss  ssaanniittaaiirreess..  

CCeett  aaccccuueeiill  eesstt  aassssuurréé  ppaarr  ddeess  ppeerrssoonnnneellss  dd’’aassssoocciiaattiioonn  aaggrrééééeess  ddee  ssééccuurriittéé  cciivviillee,,  eenn  lliieenn  aavveecc  llee  sseerrvviiccee  mmééddiiccaall  ddee  ll’’aaéérrooppoorrtt  eett  
rreennffoorrccéé  ddee  pprrooffeessssiioonnnneellss  mmééddiiccaauuxx  eett  ppaarraammééddiiccaauuxx  iissssuuss  ----  ddee  llaa  rréésseerrvvee  ssaanniittaaiirree  dduu  mmiinniissttèèrree  cchhaarrggéé  ddee  llaa  SSaannttéé..    

LLeess  pprrooffeessssiioonnnneellss  ddee  ssaannttéé  eett  ééttaabblliisssseemmeennttss  ddee  ssaannttéé  oonntt  ééttéé  iinnffoorrmmééss  eett  ddeess  rreeccoommmmaannddaattiioonnss  ssuurr  llaa  pprriissee  eenn  cchhaarrggee  
dd’’éévveennttuueellss  ccaass  eenn  FFrraannccee  lleeuurr  oonntt  ééttéé  ddéélliivvrrééeess..  

  IIll  aa  ééttéé  ddeemmaannddéé  àà  cchhaaqquuee  AAggeennccee  rrééggiioonnaallee  ddee  ssaannttéé  dd’’aaccttiivveerr  llee  ppllaann  OORRSSAANN  RREEBB  ddaannss  ssaa  rrééggiioonn..  OObbjjeeccttiiff  ::  oorrggaanniisseerr  llaa  
mmoobbiilliissaattiioonn  dduu  ssyyssttèèmmee  ddee  ssaannttéé  ppoouurr  ssee  pprrééppaarreerr  àà  uunnee  éévveennttuueellllee  cciirrccuullaattiioonn  aaccttiivvee  dduu  ccoorroonnaavviirruuss  ssuurr  llee  tteerrrriittooiirree  ffrraannççaaiiss  
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IINNFFOORRMMAATTIIOONNSS  SSUURR  LLEESS  MMEESSUURREESS  DDEE  PPRROOTTEECCTTIIOONN  PPOOUURR  TTOOUUSS  ::  

RReesstteezz  aauu  ccoouurraanntt  ddeess  ddeerrnniièèrreess  iinnffoorrmmaattiioonnss  ssuurr  ll''ééppiiddéémmiiee  ddee  CCOOVVIIDD--1199,,  ddiissppoonniibblleess  ssuurr  llee  ssiittee  wweebb  ddee  ll''OOMMSS  eett  aauupprrèèss  ddee  
vvoottrree  aauuttoorriittéé  ddee  ssaannttéé  ppuubblliiqquuee  nnaattiioonnaallee  eett  llooccaallee..  LLaa  CCOOVVIIDD--1199  ccoonnttiinnuuee  ddee  ttoouucchheerr  pprriinncciippaalleemmeenntt  llaa  ppooppuullaattiioonn  cchhiinnooiissee,,  
aavveecc  qquueellqquueess  ffooyyeerrss  ddaannss  dd''aauuttrreess  ppaayyss..  LLaa  pplluuppaarrtt  ddeess  ppeerrssoonnnneess  iinnffeeccttééeess  ssoonntt  llééggèèrreemmeenntt  mmaallaaddeess  eett  ssee  rrééttaabblliisssseenntt,,  mmaaiiss  llaa  
mmaallaaddiiee  ppeeuutt  êêttrree  pplluuss  ggrraavvee  ppoouurr  dd''aauuttrreess..  PPrreenneezz  ssooiinn  ddee  vvoottrree  ssaannttéé  eett  pprroottééggeezz  lleess  aauuttrreess  eenn  pprreennaanntt  lleess  mmeessuurreess  ssuuiivvaanntteess  ::  

 NNeettttooyyeezz--vvoouuss  rréégguulliièèrreemmeenntt  eett  ssooiiggnneeuusseemmeenntt  lleess  mmaaiinnss  aavveecc  uunn  pprroodduuiitt  àà  bbaassee  dd''aallccooooll  oouu  llaavveezz--vvoouuss  lleess
mmaaiinnss  àà  ll''eeaauu  eett  aauu  ssaavvoonn..
PPoouurrqquuooii  ??  SSee  llaavveerr  lleess  mmaaiinnss  aavveecc  ddee  ll''eeaauu  eett  dduu  ssaavvoonn  oouu  uuttiilliisseerr  uunn  pprroodduuiitt  ddee  nneettttooyyaaggee  àà  bbaassee  dd''aallccooooll  ttuuee  lleess  vviirruuss
qquuii  ppeeuuvveenntt  ssee  ttrroouuvveerr  ssuurr  vvooss  mmaaiinnss..

 MMaaiinntteenneezz  uunnee  ddiissttaannccee  dd''aauu  mmooiinnss  11  mmèèttrree  eennttrree  vvoouuss  eett  ttoouuttee  ppeerrssoonnnnee  qquuii  ttoouussssee  oouu  éétteerrnnuuee..
PPoouurrqquuooii  ??  LLoorrssqquu''uunnee  ppeerrssoonnnnee  ttoouussssee  oouu  éétteerrnnuuee,,  eellllee  ppuullvvéérriissee  ddee  ppeettiitteess  ggoouutttteelleetttteess  ddee  lliiqquuiiddee  ppaarr  llee  nneezz  oouu  llaa
bboouucchhee  qquuii  ppeeuuvveenntt  ccoonntteenniirr  uunn  vviirruuss..  SSii  vvoouuss  êêtteess  ttrroopp  pprrèèss,,  vvoouuss  ppoouuvveezz  rreessppiirreerr  lleess  ggoouutttteelleetttteess,,  yy  ccoommpprriiss  llee  vviirruuss
CCOOVVIIDD--1199  ssii  llaa  ppeerrssoonnnnee  qquuii  ttoouussssee  eesstt  aatttteeiinnttee  ddee  llaa  mmaallaaddiiee..

 ÉÉvviitteezz  ddee  vvoouuss  ttoouucchheerr  lleess  yyeeuuxx,,  llee  nneezz  eett  llaa  bboouucchhee..
PPoouurrqquuooii  ??  LLeess  mmaaiinnss  ttoouucchheenntt  ddee  nnoommbbrreeuusseess  ssuurrffaacceess  eett  ppeeuuvveenntt  ccaapptteerr  ddeess  vviirruuss..  UUnnee  ffooiiss  ccoonnttaammiinnééeess,,  lleess  mmaaiinnss
ppeeuuvveenntt  ttrraannssmmeettttrree  llee  vviirruuss  aauuxx  yyeeuuxx,,  aauu  nneezz  oouu  àà  llaa  bboouucchhee..  DDee  llàà,,  llee  vviirruuss  ppeeuutt  ppéénnééttrreerr  ddaannss  vvoottrree  ccoorrppss  eett  vvoouuss
rreennddrree  mmaallaaddee..

 AAssssuurreezz--vvoouuss  qquuee  vvoouuss  eett  lleess  ppeerrssoonnnneess  qquuii  vvoouuss  eennttoouurreenntt  rreessppeecctteezz  uunnee  bboonnnnee  hhyyggiièènnee  rreessppiirraattooiirree..  CCeellaa  ssiiggnniiffiiee  qquuee
vvoouuss  ddeevveezz  vvoouuss  ccoouuvvrriirr  llaa  bboouucchhee  eett  llee  nneezz  aavveecc  vvoottrree  ccoouuddee  pplliiéé  oouu  uunn  mmoouucchhooiirr  eenn  ppaappiieerr  lloorrssqquuee
vvoouuss  ttoouusssseezz  oouu  éétteerrnnuueezz..  EEnnssuuiittee,,  jjeetteezz  iimmmmééddiiaatteemmeenntt  lleess  mmoouucchhooiirrss  uuttiilliissééss..
PPoouurrqquuooii  ??  LLeess  ggoouutttteelleetttteess  pprrooppaaggeenntt  llee  vviirruuss..  EEnn  ssuuiivvaanntt  uunnee  bboonnnnee  hhyyggiièènnee  rreessppiirraattooiirree,,  vvoouuss  pprroottééggeezz  lleess  ppeerrssoonnnneess
qquuii  vvoouuss  eennttoouurreenntt  ccoonnttrree  lleess  vviirruuss  tteellss  qquuee  llee  rrhhuummee,,  llaa  ggrriippppee  eett  llee  CCOOVVIIDD--1199..

 RReesstteezz  àà  llaa  mmaaiissoonn  ssii  vvoouuss  nnee  vvoouuss  sseenntteezz  ppaass  bbiieenn..  SSii  vvoouuss  aavveezz  ddee  llaa  ffiièèvvrree,,  ddee  llaa  ttoouuxx  eett  ddeess  ddiiffffiiccuullttééss
rreessppiirraattooiirreess,,  ccoonnssuulltteezz  uunn  mmééddeecciinn  eett  aappppeelleezz  àà  ll''aavvaannccee..  SSuuiivveezz  lleess  iinnssttrruuccttiioonnss  ddee  vvoottrree  aauuttoorriittéé  ssaanniittaaiirree  llooccaallee..
PPoouurrqquuooii  ??  LLeess  aauuttoorriittééss  nnaattiioonnaalleess  eett  llooccaalleess  ddiissppoosseerroonntt  ddeess  iinnffoorrmmaattiioonnss  lleess  pplluuss  rréécceenntteess  ssuurr  llaa  ssiittuuaattiioonn  ddaannss  vvoottrree
rrééggiioonn..  EEnn  aappppeellaanntt  àà  ll''aavvaannccee,,  vvoottrree  pprreessttaattaaiirree  ddee  ssooiinnss  ddee  ssaannttéé  ppoouurrrraa  vvoouuss  oorriieenntteerr  rraappiiddeemmeenntt  vveerrss  llee  bboonn
ééttaabblliisssseemmeenntt  ddee  ssaannttéé..  CCeellaa  vvoouuss  pprroottééggeerraa  ééggaalleemmeenntt  eett  ccoonnttrriibbuueerraa  àà  pprréévveenniirr  llaa  pprrooppaaggaattiioonn  ddee  vviirruuss  eett  dd''aauuttrreess
iinnffeeccttiioonnss..

 RReesstteezz  iinnffoorrmméé  ddeess  ddeerrnniieerrss  ddéévveellooppppeemmeennttss  ccoonncceerrnnaanntt  CCOOVVIIDD--1199..  SSuuiivveezz  lleess  ccoonnsseeiillss  ddoonnnnééss  ppaarr  vvoottrree
pprreessttaattaaiirree  ddee  ssooiinnss  ddee  ssaannttéé,,  vvoottrree  aauuttoorriittéé  ddee  ssaannttéé  ppuubblliiqquuee  nnaattiioonnaallee  eett  llooccaallee  oouu  vvoottrree  eemmppllooyyeeuurr  ssuurr  llaa  mmaanniièèrree  ddee
vvoouuss  pprroottééggeerr  eett  ddee  pprroottééggeerr  lleess  aauuttrreess  ccoonnttrree  CCOOVVIIDD--1199..
PPoouurrqquuooii  ??  LLeess  aauuttoorriittééss  nnaattiioonnaalleess  eett  llooccaalleess  ddiissppoosseerroonntt  ddeess  iinnffoorrmmaattiioonnss  lleess  pplluuss  rréécceenntteess  ssuurr  llaa  pprrooppaaggaattiioonn  ddee
CCOOVVIIDD--1199  ddaannss  vvoottrree  rrééggiioonn..  EElllleess  ssoonntt  lleess  mmiieeuuxx  ppllaaccééeess  ppoouurr  vvoouuss  ccoonnsseeiilllleerr  ssuurr  ccee  qquuee  lleess  hhaabbiittaannttss  ddee  vvoottrree  rrééggiioonn
ddeevvrraaiieenntt  ffaaiirree  ppoouurr  ssee  pprroottééggeerr..

DD)) AAPPPPLLIICCAATTIIOONN  DDUU  PPLLAANN  DDEE  PPRREECCAAUUTTIIOONN  ::

LLee  pprréésseenntt  ppllaann  ddee  pprrééccaauuttiioonn  ss’’aapppplliiqquuee  àà  ttoouutteess  ppeerrssoonnnneess  pprréésseenntteess  ssuurr  lleess  ssiitteess  ggéérrééss  ppaarr  llaa  SSPPLL  AALLPPEEXXPPOO..  LLee  rreessppeecctt  dduu  
ppllaann  ddee  pprrééccaauuttiioonn  ffaaiitt  ppaarrttiiee  iinnttééggrraannttee  dduu  ccoonnttrraatt  qquuii  lliiee  lleess  ddiifffféérreenntteess  eennttrreepprriisseess  eett  sseess  ssoouuss--ttrraaiittaannttss,,  lleess  oorrggaanniissaatteeuurrss,,  
pprroodduucctteeuurrss,,  ppeerrssoonnnneellss  eett  ppaarrtteennaaiirreess,,  aavveecc  llaa  SSPPLL  AALLPPEEXXPPOO..    

AAvvaanntt  llee  ddéébbuutt  ddeess  iinntteerrvveennttiioonnss,,  lleess  cchheeffss  ddeess  eennttrreepprriisseess  iinntteerrvveennaanntteess,,  lleess  oorrggaanniissaatteeuurrss  eett  lleeuurr  ppeerrssoonnnneell,,  lleess  pprroodduucctteeuurrss  
ffeerroonntt  ccoonnnnaaîîttrree  àà  ll''eennsseemmbbllee  ddeess  ppeerrssoonnnneess  iinntteerrvveennaanntteess  lleess  iinnffoorrmmaattiioonnss,,  iinnssttrruuccttiioonnss  eett  oobblliiggaattiioonnss  nnéécceessssaaiirreess  àà  llaa  
rrééaalliissaattiioonn  ddee  llaa  pprreessttaattiioonn  ssuurr  lleess  ssiitteess..  

LLeess  ttrraavvaauuxx  ccoonncceerrnnééss  ssoonntt  lleess  ttrraavvaauuxx  eett  iinntteerrvveennttiioonnss  ssuurr  lleess  bbââttiimmeennttss  eett  ééqquuiippeemmeennttss,,  ssuurr  lleess  pphhaasseess  ddee  mmoonnttaaggee,,  
eexxppllooiittaattiioonn  eett  ddéémmoonnttaaggee  ddaannss  llee  ccaaddrree  ddeess  ffooiirreess  eett  ssaalloonnss,,  ccoonnggrrèèss,,  ccoonnfféérreenncceess,,  rrééuunniioonnss,,  ssppeeccttaacclleess  eett  éévvéénneemmeennttss..  

CChhaaqquuee  cchheeff  dd''eennttrreepprriissee,,  oorrggaanniissaatteeuurr,,  pprroodduucctteeuurr  eesstt  rreessppoonnssaabbllee  ddee  ll''aapppplliiccaattiioonn  ddeess  mmeessuurreess  ddee  pprrééccaauuttiioonn  nnéécceessssaaiirreess  àà  llaa  
pprrootteeccttiioonn  ddeess  ppeerrssoonnnneellss  qquu''iill  eemmppllooiiee..  
DDaannss  llee  ccaass  dduu  ppeerrssoonnnneell  ddee  ssoouuss--ttrraaiittaannccee,,  LLeess  ppeerrssoonnnneellss  iinntteerrvveennaannttss  ddaannss  llee  ccaaddrree  ddee  ll’’ooppéérraattiioonn  ppoouurr  llee  ccoommppttee  dd’’uunnee  
eennttrreepprriissee  ccoonnttrraaccttaannttee  oouu  ssoouuss--ttrraaiittaannttee,,  sseerroonntt  pprriiss  eenn  cchhaarrggee  ppaarr  ll’’eennccaaddrreemmeenntt  ddee  ll’’eennttrreepprriissee  ccoonncceerrnnééee  qquuii  lleess  iinnffoorrmmeerraa  
ddeess  rrèègglleess  eett  ccoonnssiiggnneess  ddee  ssééccuurriittéé  eenn  vviigguueeuurr  ddaannss  llee  ccaaddrree  dduu  pprréésseenntt  ppllaann  ddee  pprrééccaauuttiioonn,,  aauu  mmêêmmee  ttiittrree  qquuee  lleeuurr  ppeerrssoonnnneell..  

EE)) IINNSSPPEECCTTIIOONN  CCOOMMMMUUNNEE  ::

LLeess  ppaarrttiieess  pprreennaanntteess  ddééccllaarreenntt  aavvooiirr  pprrooccééddéé  aavvaanntt  llee  ddéébbuutt  ddee  lleeuurr  iinntteerrvveennttiioonn  àà  ll’’iinnssppeeccttiioonn  ccoommmmuunnee  ssuurr  lleess  lliieeuuxx  
dd’’iinntteerrvveennttiioonn,,  ddeess  iinnssttaallllaattiioonnss  qquuii  ss’’yy  ttrroouuvveenntt  eett  aavvooiirr  pprriiss  ccoonnnnaaiissssaannccee  ddeess  aaccttiioonnss  mmiissee  eenn  ppllaaccee  ppaarr  llaa  SSPPLL  AALLPPEEXXPPOO  ddaannss  
llee  ccaaddrree  dduu  ppllaann  ddee  pprrééccaauuttiioonn..  
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FF)) MMEESSUURREESS  MMIISSEESS  EENN  PPLLAACCEE  PPAARR  LLAA  SSPPLL  AALLPPEEXXPPOO  OOUU  LLEESS  OORRGGAANNIISSAATTEEUURRSS  DD’’EEVVEENNEEMMEENNTTSS  ::

CCOONNTTRRÔÔLLEE  DDEESS  AACCCCEESS  ::  

TToouuttee  ppeerrssoonnnnee  eenn  pprroovveennaannccee  ddeess  zzoonneess  iinnffeeccttééeess,,  eett  cceennssééee    ttrraavvaaiilllleerr  ddaannss  ll’’eenncceeiinnttee  ddeess  bbââttiimmeennttss  ddee  llaa  SSPPLL  AALLPPEEXXPPOO,,  eesstt  
iinntteerrddiittee  dd’’aaccccèèss..  LLeess  zzoonneess  iinnffeeccttééeess,,  ssoonntt  ccoommmmuunniiqquuééeess  ppaarr  lleess  aauuttoorriittééss  ssaanniittaaiirreess..  LLeess  oorrggaanniissaatteeuurrss  iinncciitteenntt  nnoottaammmmeenntt  lleess  
eexxppoossaannttss  eenn  pprroovveennaannccee  ddeess  zzoonneess  àà  rriissqquuee  àà  ss’’aassssuurreerr  qquuee  lleeuurr  ppeerrssoonnnneell  ppaassssee  aavveecc    ssuuccccèèss  lleess  ccoonnttrrôôlleess  nnéécceessssaaiirreess  eett  nnee  
mmoonnttrree  aauuccuunn  ssyymmppttôômmee  dd’’iinnffeeccttiioonn  ddaannss  lleess  1144  jjoouurrss  pprrééccééddaanntt  lleeuurr  aarrrriivvééee  eenn  FFrraannccee  ,,  ddee  ffaaççoonn  àà  éévviitteerr  ttoouutt  rriissqquuee  ddee  
pprrooppaaggaattiioonn  ppoouuvvaanntt  ddééccoouulleerr  ddee  lleeuurr  pprréésseennccee  àà  GGrreennoobbllee,,  vviiss--àà--vviiss  ddeess  aauuttrreess  eexxppoossaannttss  eett  ddeess  vviissiitteeuurrss..  

NNEETTTTOOYYAAGGEE  EETT  DDEESSIINNFFEECCTTIIOONN  ::  

DDééssiiggnnaattiioonn  dd’’uunn  iinntteerrllooccuutteeuurr  ««  nneettttooyyaaggee  »»  cchhaarrggéé  dduu  ssuuiivvii  ««  nneettttooyyaaggee  eett  ddééssiinnffeeccttiioonn  »»..  

NNeettttooyyaaggee  ssuupppplléémmeennttaaiirree  eett  pprrooggrraammmmee  ddee  ddééssiinnffeeccttiioonn  ddaannss  ttoouutteess  lleess  zzoonneess  ttrrèèss  ffrrééqquueennttééeess  eett  uuttiilliissaattiioonn  ddee  mmaattéérriieell  eett  ddee  
pprroodduuiittss  ddee  nneettttooyyaaggee  eett  dd''aassssaaiinniisssseemmeenntt  aapppprroopprriiééss..  UUnn  pprrooggrraammmmee  ddee  nneettttooyyaaggee  eett  ddee  ddééssiinnffeeccttiioonn  aaccccrruu  ppoouurr  ttoouuss  lleess  ppooiinnttss  
ddee  ccoonnttaacctt  àà  vvoolluummee  éélleevvéé,,  ppaarr  eexxeemmppllee  lleess  zzoonneess  ddee  rreessttaauurraattiioonn,,  lleess  ssuurrffaacceess,,  lleess  rraammppeess,,  lleess  ttooiilleetttteess,,  lleess  eennttrrééeess//ssoorrttiieess,,  lleess  
ééccrraannss  ttaaccttiilleess  ppuubblliiccss,,  eettcc..  ……  

MMiissee  àà  ddiissppoossiittiioonn  ddee  pprroodduuiittss  nneettttooyyaannttss  eett  ddééssiinnffeeccttaannttss  aauu  ppuubblliicc,,  

SSEENNSSIIBBIILLIISSAATTIIOONN  EETT  FFOORRMMAATTIIOONN  ::  

CCaammppaaggnnee  ddee  sseennssiibbiilliissaattiioonn  eenn  lliiggnnee  eett  ppaannnneeaauuxx  dd’’iinnffoorrmmaattiioonn  eett  ddee  ssiiggnnaallééttiiqquuee  ssuurr  ssiittee..  CChhaaqquuee  oorrggaanniissaatteeuurr  ddeevvrraa  
ccoommpplléétteerr  llaa  ssiiggnnaallééttiiqquuee  dduu  ssiittee  eenn  ffoonnccttiioonn  ddeess  iimmppéérraattiiffss  ddee  ssoonn  éévvéénneemmeenntt..  

SSeennssiibbiilliissaattiioonn  ddee  ll’’eennsseemmbbllee  dduu  ppeerrssoonnnneell  eett  ddeess  ccoollllaabboorraatteeuurrss  ssuurr  lleess  ggeesstteess  iinnddiivviidduueellss  pprréévveennttiiffss  ddee  bbaassee  ((hhyyggiièènnee  
ppeerrssoonnnneellllee,,  ffrrééqquueennccee  dd’’uuttiilliissaattiioonn  ddee  pprroodduuiittss  ddééssiinnffeeccttiioonn,,  eettcc..))  

MMiissee  eenn  ppllaaccee  dd’’uunnee  nnoouuvveellllee  ssiiggnnaallééttiiqquuee  ((eenn  ffrraannççaaiiss  eett  eenn  aannggllaaiiss))  ssuurr  llee  ssiittee  aaffiinn  ddee  rraappppeelleerr  aauuxx  ppaarrttiicciippaannttss  lleess  
rreeccoommmmaannddaattiioonnss  eenn  mmaattiièèrree  dd’’hhyyggiièènnee  

CCoonnsseeiillss  aauuxx  eexxppoossaannttss  oouu  iinntteerrvveennaannttss  ssuurr  llaa  mmiissee  eenn  ppllaaccee  ddee  nneettttooyyaaggee  eett  ddee  ddééssiinnffeeccttiioonn  eenn  pprrooffoonnddeeuurr  ddeess  ssttaannddss,,  lliieeuuxx  
dd’’iinntteerrvveennttiioonnss  eett  bbuurreeaauuxx,,  aaiinnssii  qquuee  ssuurr  lleess  mmeessuurreess  dd’’hhyyggiièènnee  ppeerrssoonnnneellllee  eett  lleess  ccoommppoorrtteemmeennttss  pprréévveennttiiffss  ddee  bbaassee..  

DDEECCHHEETTSS  ::  

DDeess  bbeennnneess  eett  ppoouubbeelllleess  ssuupppplléémmeennttaaiirreess  ssoonntt  mmiisseess  àà  ddiissppoossiittiioonn  ddee  ll’’eennsseemmbbllee  ddeess  iinntteerrvveennaannttss..  CChhaaccuunn  ddooiitt  éévvaaccuueerr  aauu  ffuurr  eett  
àà  mmeessuurree  eett  aauu  mmiinniimmuumm  qquuoottiiddiieennnneemmeenntt  sseess  ddéécchheettss  ddaannss  lleess  bbeennnneess..  LLeess  lliieeuuxx  ddooiivveenntt  rreesstteerr  pprroopprreess  eett  lleess  cciirrccuullaattiioonnss  
ddééggaaggééeess..  

AASSSSIISSTTAANNCCEE  MMEEDDIICCAALLEE  SSUURR  PPLLAACCEE  ::  

AAllppeexxppoo  vviissee  àà  aassssuurreerr  ssuurr  lleess  éévvèènneemmeennttss  aaccccuueeiillllaanntt  uunn  ppuubblliicc  iinntteerrnnaattiioonnaall  uunn  rreennffoorrcceemmeenntt  ddeess  ééqquuiippeess  mmééddiiccaalleess  ssuurr  ppllaaccee..  
CCeess  ééqquuiippeess  vviieennddrroonntt  ccoommpplléétteerr  lleess  ddiissppoossiittiiffss  pprréévviissiioonnnneellss  ddee  sseeccoouurrss  aaccttuueellss..  
LLee  CCHHUU  ddee  GGrreennoobbllee  eesstt  ssiittuuéé  àà  1122  mmiinnuutteess  dd’’AAllppeexxppoo,,  iill  ffaaiitt  ppaarrttiiee  ddeess  ééttaabblliisssseemmeennttss  rreetteennuueess  ppaarr  ll’’EEttaatt  ddaannss  ssoonn  ppllaann  ddee  
mmaaîîttrriissee  ddee  ll’’ééppiiddéémmiiee..  IIll  ddiissppoossee  dd’’uunn  ppeerrssoonnnneell  ffoorrmméé  eett  ééqquuiippéé,,  eett  ppaarréé  àà  ttoouuss  lleess  ttyyppeess  ddee  ddiiaaggnnoossttiiccss  eett  ddee  pprriissee  eenn  cchhaarrggee..  
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GG)) OORRGGAANNIISSAATTIIOONN  DDEESS  SSEECCOOUURRSS  ::

EEmmppllaacceemmeenntt  dduu  PPCC  ddee  ssééccuurriittéé  pprriinncciippaall  ddeess  ttrrooiiss  ééttaabblliisssseemmeennttss  eesstt  ssiittuuéé  ddaannss  llaa  zzoonnee  aaddmmiinniissttrraattiivvee  dduu  PPaarrcc  ddeess  eexxppoossiittiioonnss..  
LLee  sseerrvviiccee  ddee  ssééccuurriittéé  eesstt  aauu  mmiinniimmuumm  ccoommppoosséé  ddee  33  aaggeennttss  ddee  ssééccuurriittéé  ((11  SSSSIIAAPP  0022  eett  22  SSSSIIAAPP  0011))..  CCee  ddiissppoossiittiiff  sseerraa  ccoommppllééttéé  
ppaarr  lleess  aaggeennttss  ddee  ssuurreettéé..  
PPeennddaanntt  lleess  hheeuurreess  dd’’oouuvveerrttuurree  ddeess  bbââttiimmeennttss,,  uunn  sseerrvviiccee  ddee  ssééccuurriittéé  eesstt  pprréésseenntt  eenn  ppeerrmmaanneennccee  ddaannss  ll’’ééttaabblliisssseemmeenntt..    

LLEESS  NN°°  DD’’AAPPPPEELL  DD’’UURRGGEENNCCEE  SSOONNTT  LLEESS  SSUUIIVVAANNTTSS  ::  PPOOSSTTEE  DDEE  SSEECCUURRIITTEE  ::  0044  7766  3399  6644  3300  ((eexxttéérriieeuurr))  oouu  6644  3300  
((iinntteerrnnee))  CCoommppoosseerr  llee  nnuumméérroo  1188  ((111122))  oouu  llee  1155  àà  ppaarrttiirr  dd’’uunn  ttéélléépphhoonnee  ppoorrttaabbllee  àà  pprréévvooiirr  ppaarr  cchhaaqquuee  eennttrreepprriissee  aavveecc  
vvéérriiffiiccaattiioonn  ddee  llaa  lliiaaiissoonn  aavveecc  llee  rréésseeaauu  ddee  rraaddiioo  ttééllééccoommmmuunniiccaattiioonn  ccoonncceerrnnéé    

EEnn  ccaass  dd’’uurrggeennccee,,  ttrraannssmmeettttrree  ll’’aalleerrttee  aauuxx  aaggeennttss  ddee  ssééccuurriittéé  oouu  aauuxx  tteecchhnniicciieennss  pprréésseennttss  àà  pprrooxxiimmiittéé..  IIllss  ssoonntt  eenn  rreellaattiioonn  
««  rraaddiiooss  »»  aavveecc  llee  sseerrvviiccee  ddee  ssééccuurriittéé  ddee  ll’’ééttaabblliisssseemmeenntt..  


