KOMUNIKAT
w SPRAWIE REŻIMU SANITARNEGO w CENTRUM KULTURY RASZYN
w TRAKCIE EPIDEMII WIRUSA SARS-CoV-2 W POLSCE
Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Głównego Inspektora
Sanitarnego dla kin w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce informujemy co następuje:
I. OGRANICZENIE LICZBY WIDZÓW na widowni
1. Widzowie mogą uczestniczyć w seansie jeśli mają zakryte usta i nos. CKR udostępnia przy
wejściu do budynku bezpłatne maseczki ochronne.
2. Liczba miejsc na widowni sali widowiskowej CKR została ograniczona do 50 miejsc.
3. Widzowie zobowiązani są do zajmowania miejsc z zachowaniem jednego wolnego krzesła
między widzami. Obowiązek zachowania jednego wolnego miejsca między widzami nie
dotyczy:
a) widza, który uczestniczy w pokazie z dzieckiem poniżej 13. roku życia;
b) widza, który uczestniczy w pokazie z 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 poruszać się
samodzielnie;
c) osób wspólnie zamieszkujących lub pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym.
II. ZABEZPIECZENIE kina oraz stosowanie środków ochrony osobistej
1. Na terenie CKR dostępne będą środki do dezynfekcji rąk usytuowane przy wejściu głównym
do budynku, przy wejściu do sali widowiskowej, w toaletach.
2. Wejście do budynku CKR będzie możliwe wyłącznie z zasłoniętymi ustami i nosem. Istnieje
możliwość otrzymania bezpłatnej maseczki ochronnej przy wejściu do budynku.
3. Zużyte środki ochrony osobistej prosimy wyrzucać do specjalnie oznakowanych
pojemników.
4. CKR zwiększa częstotliwość sprzątania i dezynfekcji toalet do minimum jednokrotnego na
godzinę.
III. POSTĘPOWANIE w trakcie pokazu filmowego oraz przed i po jego zakończeniu
1. Po wejściu do budynku pracownik CKR dokona pomiaru temperatury ciała widza przy
użyciu termometru bezdotykowego. Osoby o temperaturze przekraczającej 37°C nie będą
wpuszczane do sali widowiskowej.
2. Osoba biorąca udział w seansie jest zobowiązana do złożenia pisemnego oświadczenia przy
wejściu na imprezę (lub wcześniej drogą online), że według swojej najlepszej wiedzy, nie jest
osobą zakażoną oraz nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym.
3. Osoby biorące udział w seansie filmowym muszą podać swoje dane kontaktowe na wypadek
stwierdzenia u któregoś z widzów zakażenia SARS-CoV-2. Dane zbierane są w celu
poinformowania o ewentualnym kontakcie z osobą zakażoną. Dane te można podać rezerwując
bezpłatną wejściówkę na film poprzez portal Biletyna.pl lub podać je w recepcji CKR przed
seansem. CKR zachęca do rezerwowania bezpłatnych wejściówek on-line aby ograniczyć do
minimum kontakt personalny z pracownikiem recepcji CKR. Dane są przechowywane przez
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organizatora przez co najmniej 2 tygodnie od daty seansu. Dane mogą być udostępnione
Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w przypadku stwierdzenia u któregoś z
uczestników objawów koronawirusa.
W przypadku wystąpienia objawów koronawirusa w ciągu dwóch tygodni po seansie, osoba
zobowiązana jest niezwłocznie powiadomić o tym fakcie CKR.
Osoby ustawiające się w kolejce do wejścia zobowiązane są zachować dystans zgodny z
aktualnym stanem prawnym. CKR wyznaczy dwumetrowe strefy oznakowane na podłodze
żółto-czarną taśmą.
Osoba biorąca udział w seansie jest zobowiązana do założenia maseczki (zasłonięcia ust i
nosa).
Osoba biorąca udział w seansie jest zobowiązana do dezynfekcji dłoni niezwłocznie po
wejściu do budynku.
Widzowie opuszczający salę widowiskową po seansie zobowiązani są do zachowania odstępu
wymaganego przepisami prawa .

IV. PROCEDURY POSTĘPOWANIA w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem
1. W przypadku wystąpienia u widza niepokojących objawów sugerujących zakażenie
koronawirusem, należy niezwłocznie odseparować go od innych osób w miejscu do tego
przeznaczonym lub poprosić, aby transportem indywidualnym udał się do domu lub na oddział
zakaźny. W przypadku pogarszania się jego stanu zdrowia należy zadzwonić pod numer
alarmowy 999 lub 112.
2. Po zgłoszeniu incydentu obsługa CKR ustali obszar, w którym poruszała się i przebywała osoba
potencjalnie zakażona koronawirusem, przeprowadzi rutynowe sprzątanie, zgodnie z
procedurami obiektu oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze,
uchwyty itp.).
3. Należy ustalić listę widzów obecnych w tym samym czasie w częściach obiektu, w których
przebywała osoba potencjalnie zakażona koronawirusem i zastosować się do wytycznych
Ministra Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie
gov.pl/web/koronawirus/, odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.
4. Organizatorzy wydarzenia mają obowiązek udostępnić listę uczestników i pracowników
odpowiednim pracownikom Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.

