Szczegółowe procedury bezpieczeństwa w Kinoteatrze podczas epidemii COVID-19
W celu zapewnienia bezpieczeństwa widzów, artystów oraz pracowników obsługi, wstęp
na organizowane przez Kwidzyńskie Centrum Kultury imprezy kulturalne i wydarzenia (seanse
kinowe, spektakle teatralne, koncerty, wystawy) w budynku Kinoteatru wiąże się
z przestrzeganiem warunków reżimu sanitarnego:
1. Zakrywanie ust i nosa (maseczka ochronna) przez cały czas przebywania na miejscu
wydarzenia.
a) Używanie maseczki ochronnej może podlegać kontroli przez pracowników KCK.
b) W przypadku, gdy uczestnik wydarzenia odmówi założenia maseczki ochronnej,
zostanie poproszony do opuszczenia obiektu.
2. Zachowanie bezpiecznej odległości od innych osób (min. 1,5m.) na terenie całego
obiektu.
3. Obowiązkowa dezynfekcja rąk przed wejściem do obiektu.
4. Osoba nieposiadająca maseczki ochronnej lub odmawiająca dezynfekcji rąk nie
zostanie wpuszczona na miejsce wydarzenia.
5. W przypadku braku maseczki ochronnej istnieje możliwość zakupienia jednorazowej
maseczki ochronnej w kasie kinoteatru.
a) Wprowadzone zostają ograniczenia liczby uczestników (widzów i słuchaczy)
poszczególnych wydarzeń w ilości 280 osób czyli nie więcej niż 75% widowni.
6. Uczestnicy wydarzenia zabierają ze sobą na salę okrycia wierzchnie – szatnia pozostaje
nieczynna.
7. Czas dostępu do sali przed rozpoczęciem wydarzenia zostaje wydłużony do minimum
45 minut przed rozpoczęciem wydarzenia – w celu zmniejszenia kolejki do kasy
kinoteatru oraz zmniejszenia zagęszczenia osób oczekujących na kontrolę biletów.
8. Zaleca się, aby w miarę możliwości kupując bilet na dane wydarzenie, dokonywać
transakcji bezgotówkowych (płatność kartą w kasie, zakup biletów on-line).
9. Podczas zajmowania miejsc na sali, rzędy powinny być zajmowane naprzemiennie,
z zachowaniem jednego wolnego miejsca między uczestnikami wydarzenia lub przy
zachowaniu odległości 1,5 m pomiędzy uczestnikami wydarzenia.
a) Obowiązek zachowania jednego wolnego miejsca między widzami nie dotyczy:
• widza, 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 poruszać się samodzielnie,
• osób wspólnie zamieszkujących lub pozostających we wspólnym gospodarstwie
domowym.
10. Po zakończeniu wydarzenia w trakcie opuszczania obiektu zapewniona będzie
maksymalna dostępna liczba wyjść. Uczestnik wydarzenia zobowiązany jest jak
najszybciej udać się do najbliższego wyjścia z zachowaniem wymaganego przepisami
odstępu. W niektórych sytuacjach przepływ publiczności podczas wyjścia może być
kontrolowany przez pracowników KCK.
11. Przy wyjściach umieszczone są pojemniki na zużyte środki ochrony osobistej.
12. Wprowadza się ograniczenie liczby osób korzystających jednocześnie z toalet (toalety
damskie 3 osoby, toalety męskie 2 osoby).
13. Artyści oraz wykonawcy uczestniczący w wydarzeniu są zobowiązani do przestrzegania
niniejszego regulaminu oraz w momencie przystąpienia do realizacji zadań muszą
złożyć oświadczenie o stanie zdrowia i podać swoje dane kontaktowe.
14. Kwidzyńskie Centrum Kultury nie odpowiada za ewentualne zarażenie się widza
podczas imprezy kulturalnej lub innego wydarzenia.
15. Uczestnictwo w wydarzeniu jest równoznaczne z akceptacją ww. regulaminu, którego
zapisów uczestnik jest zobowiązany przestrzegać.

