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Διοργάνωση ΜOBILE WORLD CONGRESS 2021 (Βαρκελώνη, 28.06 – 1.07.2021), 
Ανακοίνωση για τη λήψη αυστηρών υγειονομικών μέτρων 

 

Η διοργανώτρια αρχή του  Mobile World Congress, GSMA, ανακοίνωσε τις απαιτήσεις για την 

συμμετοχή, με φυσική παρουσία, στη μεγαλύτερη συνεδριακή έκθεση κινητής τηλεφωνίας 

παγκοσμίως, καθώς και τα μέτρα που θα εφαρμοστούν για την κάλυψη της ασφάλειας των 

συμμετεχόντων, οι οποίοι, σύμφωνα και με σημερινές δηλώσεις της Ισπανίδας Υπουργού 

Βιομηχανίας, Εμπορίου και Τουρισμού, κας Μαρίας Ρέγιες Μαρότο, υπολογίζονται σε 45.000 με 

50.000, καθώς η προσέλκυση συμμετοχής στα επίπεδα που κινούνταν, προ πανδημίας, 

φθάνοντας τριπλάσιους ή τετραπλάσιους αριθμούς, δεν αποτελεί στόχο. Στην υγειονομική 

ασφάλεια της οργάνωσης θα συμβάλλουν και οι αντίστοιχες αρχές της Καταλονίας, ενώ 

προετοιμασμένος είναι ο επίσημος οργανισμός διοργάνωσης εμπορικών εκθέσεων της πόλης, 

Fira Barcelona.  

Αρχικά, όλοι οι επισκέπτες, προκειμένου να εισέλθουν στους χώρους του Fira Barcelona, 

οφείλουν να έχουν αρνητικό τεστ αντιγόνων, το οποίο θα έχει μέγιστη διάρκεια 72 ωρών. Με το 

πέρας των ωρών αυτών, μέσω της εφαρμογής My MWC, ο επισκέπτης θα ενημερώνεται για την 

ανάγκη πραγματοποίησης νέου τεστ, τα οποία θα μπορούν να πραγματοποιηθούν στα ειδικά 

διαμορφωμένα περίπτερα. Επιπλέον, θα είναι αναγκαστική η χρήση μασκών τύπου FFP2 καθώς 

και η συμπλήρωση ερωτηματολογίου, μέσω της εφαρμογής My MWC, αναφορικά με την υγεία 

των επισκεπτών, καθημερινά. Εξυπακούεται ότι όσοι παρευρεθούν στη Βαρκελώνη οφείλουν να 

τηρούν και τους γενικότερους κανόνες υγιεινής, όπως τακτικό πλύσιμο χεριών, διατήρηση 

κοινωνικών αποστάσεων κοκε.  

Από την πλευρά τους, οι ισπανικές αρχές αναμένεται να ζητήσουν αρνητικό τεστ, για όσους 

ταξιδεύουν με αεροπλάνο από συγκεκριμένες χώρες. Επιπλέον, στους συμμετέχοντες που θα 

φθάνουν, μέσω τρένου ή οχήματος, στη Βαρκελώνη, θα γίνεται έλεγχος της κατάστασης υγείας 

τους στις ειδικές εγκαταστάσεις που θα έχουν διαμορφωθεί για τη συγκεκριμένη διοργάνωση. 

Μεταξύ αυτών μπορεί να είναι η πραγματοποίηση τεστ αντιγόνων ή μοριακών τεστ. Ο έλεγχος 

αυτός θα γίνεται από τη διοργανώτρια αρχή, σε συνεργασία με τις αρμόδιες Καταλανικές αρχές 

υγείας, ενώ, καθημερινά, οι διοργανωτές θα μετράνε τη θερμοκρασία σε όλους τους 

συμμετέχοντες.  

Επιπροσθέτως, έχει διπλασιαστεί ο αριθμός εισόδων και εξόδων στο χώρο πραγματοποίησης 

της διοργάνωσης για την αποφυγή συνωστισμού και τη συνεχή μετακίνηση των επισκεπτών 

χωρίς καθυστερήσεις, ενώ οι φυσικές επαφές θα εκλείψουν, καθώς έχουν ψηφιοποιήσει τις 

διεργασίες που παλαιότερα πραγματοποιούνταν, μέσω επαφής ατόμων. Στην ίδια κατεύθυνση 

θα κινηθούν και τα εστιατόρια του εκθεσιακού κέντρου Fira Barcelona, προκειμένου τα γεύματα 

των επισκεπτών να πραγματοποιούνται, τηρώντας τα υγειονομικά πρωτόκολλα και τις ανέπαφες 
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πληρωμές. Ο οργανισμός έχει εγκαταστήσει συστήματα εξαερισμού, τα οποία επιτρέπουν τη 

διαρκή ανανέωση του αέρα στους χώρους της διοργάνωσης. Πέραν των ανωτέρω, έχουν 

σχεδιαστεί ειδικοί χώροι απομόνωσης ατόμων για τον έλεγχο κατάστασης υγείας, ενώ ο GSMA 

θα συνεργάζεται με τους ιχνηλάτες της Κοινότητας προκειμένου, σε περίπτωση κρούσματος, να 

μειωθεί στο μέγιστο δυνατό η εξάπλωση του ιού. 

Σημειώνεται ότι, ανάλογα με την πορεία του ιού, τα υγειονομικά μέτρα μπορεί να μεταβληθούν.  

Ωστόσο, παρά τα ανωτέρω μέτρα που αναμένεται να ληφθούν από τους διοργανωτές, ήδη η 

γνωστή εταιρία τηλεπικοινωνιών Ericsson ανακοίνωσε την απόφασή της να μην συμμετάσχει 

στο τεχνολογικό γεγονός για το 2021, για υγειονομικούς λόγους, δεδομένης της πανδημίας του 

κορωνοϊού, που δεν εξασφαλίζουν την υγεία των υπαλλήλων και σημαντικών εκπροσώπων της 

εταιρίας, οι οποίοι κανονικά θα συμμετείχαν στην έκθεση,. Ακόμη, η εταιρία φαίνεται να ανησυχεί 

για τους διαφορετικούς ρυθμούς εμβολιασμού στα διάφορα κράτη, που δεν δημιουργούν 

επαρκές αίσθημα ασφάλειας για την πραγματοποίηση της συμμετοχής των πελατών της 

εταιρίας, που αναμενόταν να καταφθάσουν στη Βαρκελώνη από 120 διαφορετικές χώρες. Η εν 

λόγω υποχώρηση του σουηδικού κολοσσού,  εκ των ηγετών της τεχνολογίας 5G και των 

κυριότερων εκθετών του ΜWC, μπορεί να σημάνει, ωστόσο, ένα φαινόμενο ντόμινο ακυρώσεων 

και άλλων σημαντικών συμμετοχών στο παγκόσμιο τεχνολογικό γεγονός, κάτι το οποίο, 

σύμφωνα με πηγές του κλαδικού τύπου, ήδη συζητείται. Ταυτόχρονα, φαίνεται να προτείνεται ο 

εορτασμός μίας μεγάλης έκδοσης της συνεδριακής έκθεσης το 2022 με μεγαλύτερη ασφάλεια 

και η αποφυγή περιττού κινδύνου με μία έκθεση κατά το τρέχον έτος καθώς οι εμβολιασμοί 

προχωρούν με σχετικά αργό ρυθμό ενώ δεν μπορεί να αποκλειστεί, παντελώς, το ενδεχόμενο 

ενός τέταρτου κύματος της πανδημίας. 
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