Regulamin uczestnictwa widzów w wydarzeniach/spektaklach Teatru LOGOS w Łodzi
w czasie pandemii
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ZASADY DLA WIDZÓW
Widzowie, którzy biorą udział w wydarzeniach/spektaklach są zobowiązani do:
samodzielnego zaopatrzenia się w materiały ochrony osobistej i zakrywania ust i nosa od momentu
wejścia, przez cały czas wydarzenia, także w toalecie, aż do opuszczenia Teatru;
zachowania bezpiecznego dystansu od innych osób – nie mniejszego niż 1,5 metra;
dezynfekcji dłoni przy wejściu do Teatru.
Zapraszamy widzów, którzy - według swojej najlepszej wiedzy - nie są osobami zakażonymi
oraz nie przebywają na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym. Przed wejściem
na wydarzenie każdy z widzów ma obowiązek złożenia pisemnego Oświadczenia o stanie zdrowia.
Aby ograniczyć powstawanie kolejek prosimy widzów, żeby w miarę możliwości samodzielnie wydrukować
i wypełnić oświadczenie przed przybyciem do Teatru. W przypadku niemożliwości wydrukowania
oświadczenia, w Teatrze będą przygotowane gotowe formularze do wypełnienia. Jednakże prosimy
widzów o wcześniejsze przybycie i dokonanie wszelkich formalności w spokojnej atmosferze.
Rekomendowane jest wskazanie w oświadczeniu danych kontaktowych, aby ułatwić służbom sanitarnym
dochodzenie epidemiologiczne na wypadek wykrycia, że osoba zakażona brała udział w danym
spektaklu. Oświadczenie należy okazać Obsłudze Widowni, a następnie złożyć je w oznaczonym
pojemniku. Będą one przechowywane przez Teatr przez 2 tygodnie, a następnie zniszczone. Osoba, która
nie złoży ww. oświadczenia nie będzie mogła wziąć udziału w spektaklu.
Na widowni widzowie zajmują wyłącznie wyznaczone miejsca. Wyjątkowo dopuszczalne jest zajęcie
wolnego miejsca bezpośredniego przy widzu, który:
uczestniczy w wydarzeniu z dzieckiem do ukończenia 13. roku życia;
jest osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności,
osobą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osobą, która ze względu na stan zdrowia
nie może się poruszać samodzielnie.
Widzowie zobowiązani są do stosowania się do komunikatów graficznych, głosowych oraz zaleceń
Obsługi Widowni.
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ORGANIZACJA WIDOWNI
Priorytetem przy organizacji widowni jest unikanie kolejek i skupisk wśród widzów.
Wyznaczone miejsca zapewniają zalecany dystans.
Teatr jest otwierany dla widzów na 30 min. przed wyznaczoną godziną spektaklu.
W pierwszej kolejności na widownię zapraszane są osoby starsze.
Obsługa Widowni będzie kontrolowała przepływ publiczności, wpuszczając widzów stopniowo do Teatru
po weryfikacji, czy widz ma zakryte usta i nos, ważną kartę wstępu oraz wypełnione Oświadczenie o stanie
zdrowia.
W przypadku braku Oświadczenia widzowie proszeni są o udanie się do wyznaczonych miejsc w celu
wypełnienia go.
Kontrola kart wstępu wraz z Oświadczeniem odbywa się z zachowaniem dystansu 2 m.
Wypełnione Oświadczenia po jego okazaniu obsłudze widowni widzowie wrzucają do wyznaczonego
pojemnika.
Po zakończeniu spektaklu widownia opuszcza Teatr etapowo, zgodnie z zaleceniami Obsługi.
JAK TEATR DBA O BEZPIECZEŃSTWO WIDZÓW
Przy wejściu głównym oraz w toaletach rozmieszono dozowniki z płynem dezynfekującym.
Toalety są wyposażone w dozowniki z mydłem oraz ręczniki papierowe.
Toalety są dezynfekowane bezpośrednio przed spektaklem.
W toaletach umieszczono instrukcję mycia rąk według rekomendacji GIS.
Po każdym spektaklu przeprowadza się dezynfekcję pomieszczeń Teatru przeznaczonych dla widzów.
Wentylacja i klimatyzacja widowni zostaje włączona co najmniej 2 godziny przed spektaklem.
W miejscach narażonych na powstawanie kolejek stosuje się odpowiednie oznaczenia, które mają
zapewniać dystans.
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Obsługa Widowni kontroluje i zapobiega tworzeniu się kolejek, a swoje obowiązki wykonuje
w maseczkach lub przyłbicach i rękawiczkach, które regularnie dezynfekuje.
Publiczność usytuowana jest w odległości 2 metrów od sceny i artystów.
Przy wyjściu znajduje się pojemnik na zużyte środki ochrony osobistej.
W czasie pandemii ze względów bezpieczeństwa szatnia dla widzów jest nieczynna.
W przypadku potwierdzenia zakażenia wirusem SARS-Co-V-2 u widza lub obsługi wydarzenia Teatr
udostępnia listę osób, które otrzymały karty wstępu na dane wydarzenie oraz listę osób zaangażowanych
do obsługi danego spektaklu odpowiednim pracownikom Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.
SKUTKI NIEPRZESTRZEGANIA REGULAMINU
Widzowie, którzy nie zastosują się do instrukcji Obsługi Widowni w przypadku naruszenia
postanowień niniejszego Regulaminu zostaną poproszeni o opuszczenie Teatru. Teatr ma prawo
w uzasadnionych przypadkach zawiadomić o zaistniałym naruszeniu odpowiednie służby porządkowe lub
sanitarno-epidemiologiczne.
OŚWIADCZENIE O STANIE ZDROWIA – plik do ściągnięcia

