ZASADY BEZPIECZEŃSTWA I WARUNKI UCZESTNICTWA
W WYDARZENIACH W TEATRZE WSPÓŁCZESNYM W
WARSZAWIE W TRAKCIE EPIDEMII COVID SARS-CoV-2
1.
Na terenie całego Teatru obowiązuje przestrzeganie zasad reżimu
sanitarnego związanego z epidemią wirusa SARS-CoV-2., wynikających
z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2020 (Dz.U. z 2020
poz. 1356 z późn. zm.)
2.
W czasie przebywania na terenie Teatru, każda osoba jest
zobowiązana do:
1) zachowywania co najmniej 1,5 m odstępu od innych osób,
2) używania płynu odkażającego do rąk znajdującego się przy wejściu do
Teatru przed każdorazowym wejściem do Teatru
3) zakrywania ust i nosa wyłącznie maseczką, zapewnioną we własnym
zakresie
3.
Teatr zastrzega sobie prawo do odmowy wstępu do budynku Teatru
osobie, która, pomimo zwrócenia jej uwagi, nie stosuje się do zobowiązań,
o których mowa w ust. 2.
4.
Na widowni Widz może zająć wyłącznie miejsce wskazane na
bilecie, przy czym Teatr zapewnia zachowanie odpowiedniego odstępu na
widowni poprzez udostępnienie Widzom nie więcej niż połowy liczby
miejsc na każde Wydarzenie. Miejsca siedzące będą organizowane
naprzemiennie, z zachowaniem jednego wolnego fotela między Widzami.
Obowiązek zachowania jednego wolnego miejsca między widzami nie
dotyczy widza, który: uczestniczy w przedstawieniu z dzieckiem do
ukończenia 13. roku życia, jest osobą ze szczególnymi potrzebami (z
orzeczeniem o niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o stopniu 6
niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia
specjalnego lub osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może
poruszać się samodzielnie).
5.
Z uwagi na bezpieczeństwo Widzów, dostępne są bilety wyłącznie
na wyznaczone miejsca – Teatr nie prowadzi sprzedaży wejściówek.
6.
Z uwagi na bezpieczeństwo Widzów, Teatr nie oferuje bufetu, a
szatnia nie jest obowiązkowa (możliwe jest wniesienie okrycia
wierzchniego na widownię).
7.

Na terenie Teatru nie ma możliwości przechowania bagażu.
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8.
Każda osoba przebywająca w budynku Teatru powinna ograniczyć
do niezbędnego minimum czas przebywania w budynku Teatru, w tym
przed Przedstawieniem, jak i po Przedstawieniu a także ograniczyć do
niezbędnego minimum przemieszczanie się po budynku Teatru.
9.

Przepływ Widzów będzie regulowany przez obsługę widowni Teatru.

10. W przypadku tworzenia się kolejek, konieczne jest stosowania
dystansu 1,5 metra odstępu.
11. Teatr zastrzega sobie prawo do podziału Widzów na grupy
wpuszczane na Wydarzenie i wychodzące z Wydarzenia w odpowiednich
odstępach czasowych.
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