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AgroTech 2020 miał odbyć się w najbliższy weekend, czyli 13 – 15 marca. To
jedno z najbardziej wyczekiwanych wydarzeń rolniczych w roku. Jednak plany
organizatorów pokrzyżował rozprzestrzeniający się w Polsce koronawirus.
Targi przesunięto.

Targi a koronawirus – jednoznaczne stanowisko organizatora
Jeszcze dziś rano (09.03.2020) można było przeczytać w informacji prasowej na stronie Targów
AgroTech 2020 – Informujemy, że pracujemy zgodnie z kalendarzem targów i żadna z imprez nie
została odwołana – taką informację możecie.
Jednak sytuacja diametralnie się zmieniła. Andrzej Mochoń, Prezes Zarządu Targów Kielce podjął
decyzję o przeniesieniu terminu targów na inny miesiąc. Informuje o tym poprzez stronę internetową
w specjalnie opracowanym komunikacie.
Decyzja z całą pewnością nie była łatwa, ale bardzo odpowiedzialna i słuszna. Jak zaznaczył w liście
Prezes Andrzej Machoń – W trosce o bezpieczeństwo naszych gości, wystawców, zwiedzających
pracowników Targów Kielce oraz mieszkańców regionu (…). Jest to decyzja podjęta w interesie
społecznym i dla dobra ogółu.
Decyzję podjęto w związku z rekomendacją GIS oraz po konsultacji z wojewodą świętokrzyskim
Zbigniewem Koniuszem, prezydentem Kielc Bogdanem Wentą oraz Świętokrzyskim Państwowym
Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym.
Wcześniej organizatorzy zapewniali, że monitorują sytuację na bieżąco stosując się do zaleceń
WHO, a w przypadku ewentualnych zmian uczestnicy targów będą informowani. Tak też właśnie się
stało.

Jaki nowy termin wystawy?
Plany organizacji tegorocznej imprezy pokrzyżował wirus SARS – CoV-2, wywołujący chorobę Covid
– 19. Zarząd Targów Kielce zaznaczył, że nowy termin targów AgroTech 2020 planowany jest na
czerwiec. Jednocześnie organizatorzy deklarują, że dołożą starań, aby wystawa była co najmniej tak
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samo atrakcyjna, jak ta planowana na ten weekend.

Targi AgroTech 2020 a koronawirus
W odniesieniu do tego typu wydarzeń, czyli tzw. imprez masowych, Główny Inspektor Sanitarny
wydał tzw. informację rekomendującą. Mianowicie GIS po przeanalizowaniu sytuacji
epidemiologicznej związanej z rozprzestrzenianiem się koronawirusa zaleca odwołanie wszystkich
imprez powyżej 1000 osób, imprez masowych. Dotyczy to imprez organizowanych
w pomieszczeniach zamkniętych, czyli takich jak ma to miejsce w przypadku targów AgroTech
2020.
Przypomnijmy AgroTech 2019. W ubiegłorocznym wydarzeniu wzięło udział 75 tys.
osób. Zwiedzający przez 3 dni mogli zapoznać się z ofertą 750 firm z 25 krajów. AgroTech 2020
to prężna wystawa skupiająca kluczowe polskie i międzynarodowe firmy sektora rolnospożywczego.
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