ZASADY OBOWIĄZUJĄCE PODCZAS WYDARZEŃ
ORGANIZOWANYCH W TEATRZE MIEJSKIM W LESZNIE
W ZWIĄZKU Z ZAPOBIEGANIEM ROZPRZESTRZENIANIU SIĘ KORONAWIRUSA SARS-COV-2

I. ZASADY DLA WIDZÓW
Na terenie Teatru Widzowie proszeni są o:
a) zakrywanie ust i nosa za pomocą maseczki lub przyłbicy,
b) zachowanie zalecanego dystansu od innych uczestników,
c) dezynfekcję rąk co najmniej przy wejściu do Teatru.
Zapraszamy do naszego Teatru Widzów, którzy – według swojej najlepszej wiedzy – nie są osobami
zakażonymi oraz nie przebywają na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym.
W celu potwierdzenia powyższego, każdy Widz jest zobowiązany do złożenia pisemnego oświadczenia
o stanie zdrowia przy wejściu do Teatru lub przyniesienia z sobą wypełnionego oświadczenia (do
pobrania na stronie internetowej Teatru http://www.teatrmiejskileszno.pl/Bilety,15).
Prosimy o wskazanie w oświadczeniu danych kontaktowych, tak by ułatwić służbom sanitarnym
dochodzenie epidemiologiczne na wypadek wykrycia, że osoba zakażona brała udział w danym
wydarzeniu. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych, podstawie ich zbierania, okresie
przetrzymywania, a także Państwa uprawnieniach z tego tytułu znajduje się w oświadczeniu.
Prosimy Widzów o zajmowanie miejsc zgodnie z miejscem wskazanym na bilecie.
II. SPOSÓB ORGANIZACJI WIDOWNI
1. Priorytetem przy organizacji widowni jest unikanie kolejek i skupisk wśród Widzów.
2. Teatr udostępnienia Widzom połowę liczby miejsc, zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora
Sanitarnego.
3. Teatr jest otwierany dla Widzów na 60 minut przed wyznaczoną godziną spektaklu.
4. Przy wejściu głównym do Teatru pracownicy obsługi widzów kierują ruchem, wpuszczając Widzów
stopniowo do Teatru po weryfikacji, czy Widz ma zakryte usta i nos, posiada ważny bilet oraz
wypełnione oświadczenie COVID.
5. W przypadku braku wypełnionego oświadczenia COVID Widzowie proszeni są o udanie się do
wyznaczonych stanowisk w celu uzupełnienia powyższego oświadczenia.
6. Pisemne oświadczenia COVID po ich okazaniu pracownikowi obsługi widza są wrzucane do
wyznaczonego pojemnika.
7. W przypadku braku maseczki Widzowie mogą dokonać jej zakupu w kasie biletowej.
8. Teatr umożliwia Widzom wnoszenie okrycia wierzchniego na widownię i pozostawienie jej na
wolnym miejscu.
9. Podczas przerwy zaleca się pozostanie na swoich miejscach.

III. BEZPIECZEŃSTWO WIDZÓW – ZASADY WDROŻONE W TEATRZE MIEJSKIM W LESZNIE W ZWIĄZKU
Z EPIDEMIĄ SARS-CoV-2
1. Na terenie Teatru: przy wejściu głównym, w strefie głównej foyer oraz w toaletach umieszczono
dozowniki z płynem dezynfekującym na bazie min. 60% alkoholu.
2. Toalety są wyposażone w dozowniki z mydłem w płynie o właściwościach dezynfekujących oraz
ręczniki papierowe.
3. Toalety są dezynfekowane przed każdym spektaklem, w przerwie i po przedstawieniu.
4. W toaletach umieszczono w widocznych miejscach instrukcję mycia rąk według rekomendacji GIS.
5. Po każdym spektaklu przeprowadza się dezynfekcję pomieszczeń Teatru przeznaczonych dla
Widzów wraz z wyposażeniem.
6. Podczas spektaklu służby porządkowe dokonują dodatkowej dezynfekcji klamek, poręczy i innych
elementów często dotykanych.
7. W miejscach narażonych na tworzenie kolejek, tj. przy wyjściu głównym, przy toaletach stosuje się
odpowiednie oznakowania zapewniające dystans.
8. Publiczność usytuowana jest w odległości minimum 2 metrów od sceny/artystów
9. Personel Teatru w czasie otwarcia Teatru dla Widzów wykonuje czynności w maseczkach i
rękawiczkach, dokonując regularnej dezynfekcji rękawiczek.
10. Personel Teatru został przeszkolony w zakresie stosowania procedur bezpieczeństwa w związku z
trwającym stanem epidemii, w szczególności bezkontaktowej obsługi Widzów.
11. Przed każdym wydarzeniem sporządzana jest lista osób z personelu Teatru biorących udział w
danym wydarzeniu.
12. Na terenie Teatru zostały rozmieszczone zamykane, specjalnie oznakowane pojemniki na zużyte
środki ochrony osobistej, które podlegają utylizacji zgodnie z Wytycznymi Ministerstwa Klimatu i
GIS.
13. W przypadku potwierdzenia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 u Widza lub obsługi Teatr udostępnia
listę osób, które zakupiły bilety na dany spektakl oraz listę osób zaangażowanych do obsługi
danego spektaklu odpowiednim pracownikom Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.
14. Do odwołania pozostaje zamknięta szatnia dla Widzów.
15. Sprzedaż programów teatralnych prowadzona jest wyłącznie w kasie Teatru.
16. Lada kasy Teatru oraz czytnik płatności są poddawane regularnej dezynfekcji.
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Teatr ma prawo w uzasadnionych przypadkach zawiadomić o zaistniałym naruszeniu w/w zasad
odpowiednie służby porządkowe lub sanitarno-epidemiologiczne.

