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PROCEDURY ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA  

W KINIE CISY/SALI WIDOWISKOWEJ 

przy Nałęczowskim Ośrodku Kultury 
 

 

I. PODSTAWOWE ZASADY ZWIĄZANE Z UDZIAŁEM W SEANSIE 

FILMOWYM/WYDARZENIU ARTYSTYCZNYM 
 

1. Udział widzów w seansie/wydarzeniu jest dopuszczalny pod warunkiem zakrywania ust 

i nosa przez widzów. 
2. Nieprzestrzeganie warunku zakrywania ust i nosa skutkować będzie nakazem opuszczenia 

seansu/wydarzenia bez prawa do zwrotu kosztów biletu. 

3. Podczas seansu/wydarzenia obowiązuje zakaz spożywania produktów spożywczych. 

4. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra 

Zdrowia, dostępnych na gov.pl/web/koronawirus/ 

  

II. OGRANICZENIE LICZBY WIDZÓW W KINIE/SALI 
 

1. W Kinie/Sali obowiązuje limit liczby osób przebywających na obiekcie. Liczba ta nie może 

przekroczyć 30% liczby miejsc w kinie/na sali. 
2. Do limitu, o którym mowa w pkt. 2 nie wlicza się osób zaszczepionych przeciwko COVID-

19, pod warunkiem okazania przez te osoby unijnego cyfrowego zaświadczenia 

COVID lub zaświadczenia o szczepieniu, o wyniku testu i o powrocie do zdrowia 

w związku z COVID-19 uznawanego za równoważne z zaświadczeniami wydawanymi 

zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/953 z dnia 14 

czerwca 2021 r. w sprawie ram wydawania, weryfikowania i uznawania interoperacyjnych 

zaświadczeń o szczepieniu, o wyniku testu i o powrocie do zdrowia w związku z COVID-

19 (unijne cyfrowe zaświadczenie COVID) w celu ułatwienia swobodnego przemieszczania 

się w czasie pandemii COVID-19. 

3. Odmowa okazania ważnego Paszportu covidowego oraz dokumentu tożsamości przy 

wejściu do kina skutkować będzie odmową wpuszczenia na seans, bez prawa do zwrotu 

uiszczonej ceny biletu. 

  

III. ZABEZPIECZENIE KINA/SALI ORAZ STOSOWANIE ŚRODKÓW OCHRONY 

OSOBISTEJ 
 

1. Obiekt Kina/Sali jest regularnie wietrzony przed i po każdym seansie/wydarzeniu. 

2. Sprzątanie stref dla publiczności oraz zaplecza uwzględnia: 

a. dostępność środków do mycia i dezynfekcji rąk dostępne na terenie kina, m.in. 

w toaletach oraz przy wejściu na teren kina i przy wyjściu; 

b. umieszczenie w widocznych miejscach instrukcji mycia rąk według rekomendacji GIS, 

z uwzględnieniem potrzeb osób  z niepełnosprawnością i dzieci; 

c. sprzątanie, dezynfekcja toalet ze zwiększoną częstotliwością; 
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