Załącznik nr 6 do Zarządzenia nr 1/2020 z dnia 10.06.2020r.
Dyrektora
Centrum Aktywności Lokalnej w Pionkach

Regulamin działalności Kina za Rogiem CAL prowadzonego przez
Aktywności Lokalnej w Pionkach w okresie epidemii COVID-19 w Polsce.

Centrum

Do przestrzegania niniejszego Regulaminu zobowiązany jest każdy korzystający z
usług Kina za Rogiem CAL.
§1
1. Wprowadzenie Regulaminu ma na celu:
1) Zwiększenie bezpieczeństwa personelu oraz widzów kina.
2) Minimalizowanie ryzyka zakażenia personelu oraz widzów kina
3) Ograniczenie liczby kontaktów na terenie kina w danym przedziale czasowym,
w ramach zabezpieczenia przed możliwym zakażeniem.
§2

1. Liczba widzów na każdym seansie nie może przekroczyć 10 osób – przy stoliku może
siedzieć tylko jedna osoba zachowując odległość 1 m.
2. Obowiązek zachowania odległości 1 metra nie dotyczy:
1) Widza, który uczestniczy w pokazie z dzieckiem poniżej 13. roku życia;
2) 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:
3) Osób wspólnie zamieszkujących lub pozostających we wspólnym gospodarstwie
domowym.
3. Widzowie zobowiązani są dezynfekować dłonie przy wejściu do kina oraz posiadać
ochronę zakrywającą usta i nos.
4. Obowiązuje zakaz spożywania żywności i napojów w trakcie trwania projekcji.

5. Widzowie zobowiązani są podać personelowi kina swoje dane kontaktowe (w trakcie
zakupu biletów) na wypadek stwierdzenia u któregoś z widzów zakażenia SARS-CoV-2.
6. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów widzowie nie powinni przychodzić
na seans, a pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem w celu
uzyskania teleporady medycznej.
7. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów sugerujących zakażenie
koronawirusem u widza podczas seansu zostanie on niezwłocznie odseparowany od
pozostałych widzów i zostanie poproszony aby transportem indywidualnym udał się do
domu lub na oddział zakaźny. W przypadku pogarszania się jego stanu zdrowia zostanie
dokonane zgłoszenie pod numer alarmowy 999 lub 112.
8. W pozostałych punktach w mocy pozostaje Regulamin Kina za Rogiem CAL
wprowadzony dnia 09.02.2015r.

