Kraków, 3 marca 2020 r.

Mając na uwadze duże ryzyko rozprzestrzeniania się koronawirusa (COVID-19),
w związku z aktualnymi zaleceniami Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Komunikatem
Głównego Inspektora Sanitarnego dla profesjonalistów medycznych z dnia 2 marca 2020 r.
oraz po konsultacjach z Dyrektorem Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
w Krakowie, który dzisiaj (3 marca br.) wydał opinię odnośnie organizacji Targów KRAKDENT®
oraz wojewódzkim Wydziałem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, podjęliśmy decyzję
o przeniesieniu terminu Targów KRAKDENT®. Planowany nowy termin to 28-30 maja br.

Targi KRAKDENT® są największą imprezą stomatologiczną w Polsce i gromadzą ponad
15 tysięcy gości z całego świata, w tym m.in. wystawców z Włoch, Niemiec i Francji. W obliczu
obostrzeń Państwowej Inspekcji Sanitarnej dotyczących udziału w wydarzeniach gości
z zagranicy oraz rekomendacji „odwołania wszystkich konferencji i wydarzeń branżowych
z udziałem osób wykonujących zawody medyczne” zawartej w Komunikacie Głównego
Inspektora Sanitarnego dla profesjonalistów medycznych z dnia 2 marca 2020 r., a także
w związku z apelem Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej, który zaleca „organizatorom wszelkich
wydarzeń gromadzących licznych uczestników ich odwołanie” podjęliśmy trudną decyzję
o przeniesieniu terminu Targów na 28-30 maja 2020 r. Nie bez znaczenia pozostaje fakt, że
o przeniesienie wydarzenia apelowała znaczna część wystawców.

Bezpieczeństwo wystawców i gości jest naszym priorytetem. Jeszcze tydzień temu nic
nie wskazywało na to, że będziemy zmuszeni do podjęcia takiej decyzji. W obliczu okoliczności,

które są od nas niezależne, sytuacja stała się na tyle poważna, że decyzja o przesunięciu
terminu Targów jest najlepszym z możliwych rozwiązań.

Przeniesienie Targów KRAKDENT® wiąże się z licznymi niedogodnościami - zarówno dla
zwiedzających, jak i wystawców. Przygotowania organizacyjne do tegorocznej edycji Targów
były już właściwie zakończone. Tym bardziej chcemy podziękować za liczne głosy zrozumienia
i wsparcia w obliczu aktualnej sytuacji.

Przepraszamy za związane z tym niedogodności, jednak w obliczu realnego zagrożenia
zdrowia publicznego, a przede wszystkim oficjalnych zaleceń jest to jedyna możliwa decyzja.
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