REGULI DE ACCES ÎN SALA DE SPECTACOLE
Având în vedere ORDINUL nr.1495/2020, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, din
1 septembrie 2020, cu modificările și completările ulterioare, privind măsurile pentru prevenirea
contaminării cu noul coronavirus SARS-CoV-2 și pentru asigurarea desfășurării activităților în
condiții de siguranță sanitară în domeniul culturii, accesul publicului la reprezentațiile
programate în sălile de spectacol ale Teatrului de Comedie se va face cu respectarea strictă a
următoarelor reguli:
 Accesul minorilor în vârstă de sub 12 ani la spectacolele Teatrului de Comedie nu este
recomandat;
 Accesul publicului va fi permis numai în condițiile purtării de mască
(medicală/nonmedicală) pe toată durata evenimentului (de la intrarea în foaier, până la
părăsirea clădirii). Pentru a oferi o protecție eficace, masca trebuie să acopere gura și
nasul;
 Teatrul își rezervă dreptul de a efectua un triaj observațional la intrare și de a nu permite
accesul persoanelor care prezintă simptome de infecție respiratorie (tuse, strănut,
rinoree) și temperatură mai mare de 37,3°C. Termoscanarea se va face de către
personalul angajat. Persoanele care refuză să le fie verificată temperatura nu vor avea
acces în teatru;
 Spectatorii își vor dezinfecta mâinile cu dezinfectant avizat pe bază de alcool care va fi pus
la dispoziție la intrare;
 Spectatorii sunt rugați să mențină distanța fizică între persoane conform marcajelor, în
zonele de acces, la toalete și la ieșirea din teatru;
 Spectacolele se vor desfăşura fără pauze pentru a se evita aglomerarea spaţiilor din
foaiere;
 Pentru a evita aglomerarea zonelor de acces, spectatorii sunt rugați să ajungă mai
devreme, accesul fiind permis cu cel puțin 40 de minute înainte de începerea
spectacolului;
 Intrarea şi ieşirea publicului din locaţie se va efectua gradual, rând cu rând, astfel încât să
nu se creeze aglomeraţie:
 Accesul în sala de spectacol se va face în ordinea venirii spectatorilor cât mai devreme
posibil, fără a staționa în foaier, sau în cazul în care acest lucru nu este posibil, accesul în
sală se va efectua începând cu rândurile cele mai îndepărtate de intrare;
 Ieşirea din sală se va efectua începând cu rândurile cele mai apropiate de ușile de
evacuare;
 Spectatorii sunt rugați să respecte cu strictețe rândul și locul indicate pe bilet – conform
capitolului IX, lit. h (ii) din Ordinul 1495/20202 va fi alocat câte un scaun liber între
spectatori;
 Se interzice spectatorilor consumul de alimente și băuturi în incinta teatrului, cu excepția
lichidelor ambalate individual;

