
Accesul publicului la reprezentațiile programate în sala de spectacol Teatrelli se va face cu respectarea strictă a
următoarelor reguli:

REGULAMENT DE ACCES 
ÎN SALA DE SPECTACOL

Regulament întocmit în baza Ordinului comun al Ministrului Culturii și al Ministrului Sănătății nr. 3.142/1.495/2020
privind măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS-CoV-2  și pentru asigurarea desfășurării

activităților în condiții de siguranță sanitară în domeniul culturii. 

Purtarea măștii (medicală/nonmedicală) este obligatorie la intrarea în locație și pe toată durata spectacolului. Pentru a
oferi o protecție eficace, masca trebuie să acopere gura și nasul;

Ne rezervăm dreptul de a efectua la intrare un triaj observațional și de a nu permite accesul persoanelor simtomatice
(tuse, strănut, rinoree, febră, stare generală modificată);

La intrarea în locație spectatorii vor utiliza covoarele cu dezinfectant pentru încălțăminte;

Termoscanarea se va realiza la termoscaner sau de către personalul teatrului. Persoanele care refuză să le fie verificată
temperatura nu vor avea acces în locație. Nu se va permite accesul persoanelor care înregistrează temperatura măsurată
mai mare de 37,3°C. În cazul în care temperatura înregistrată depășește 37,3°C, se recomandă repetarea măsurării
temperaturii, după o perioadă de 2-5 minute de repaus;

Recomandăm dezinfectarea mâinilor cu dezinfectant avizat pe bază de alcool care va fi pus la dispoziție la intrare;

Spectatorii sunt rugați să mențină distanța regulamentară de 1,5 m față de ceilalți participanți conform marcajelor în
zonele de acces, la intrare, la toalete și la ieșirea din teatru;

Pentru a evita aglomerarea zonelor de acces recomandăm ca spectatorii să ajungă mai devreme, accesul fiind permis 40
de minute înainte de începerea spectacolului;

Vizionarea spectacolului este permisă numai cu păstrarea locului individual în sală și a purtării măștii de protecție.  Nu
este permisă deplasarea în sala de spectacol, excepție făcând deplasările spre grupurile sanitare sau cazurile de urgență.
Personalul teatrului va verifica respectarea distanțării sociale în timpul spectacolului și purtarea măștii de protecție;

Referitor la distribuirea locurilor în sală (atât online cât și la casele de marcat): se va aloca spațiul unui scaun liber / spațiul
unei mese între spectatori;

Accesul în sală se va face în ordinea sosirii spectatorilor, cât mai devreme posibil, astfel încât staționarea pe hol să fie de
cât mai scurtă durată, respectând distanța de 1,5 m între spectatori;

Ieșirea din sală se va face începând cu rândurile cele mai apropiate de ieșire;

Este interzis consumul de alimente și băuturi în incita teatrului, cu excepția lichidelor ambalate individual; 

Recomandăm achiziționarea online a biletelor prin platforma www.bilete.ro, astfel încât contactul fizic să fie minimizat.
Cei care doresc să achiziționeze însă biletele fizic, cu plata în numerar, o pot face și de la casa de bilete Teatrelli.

   

   

     

      

        

       

      

      

        

      

       

       

      

Reglementările prevăzute mai sus sunt obligatorii pentru toți participanții. În cazul nerespectării dispozițiilor regulamentului,
organizatorul își rezervă dreptul de a nu permite accesul în cadrul spectacolului sau, după caz, de a solicita părăsirea
spațiului de desfășurare a acestuia (fără a avea obligația de a restitui contravaloarea biletului).


