Pravidla provozu kina Ponrepo platná od 31. 5. 2021
Diváci:
●
●
●
●
●
●
●

kapacita kina je omezena na 58 míst
apelujeme na online koupi lístků
pokladna je otevřena pouze ve dnech, kdy kino hraje
diváci mají v prostorách kina povinně respirátor a dodržují rozestupy dle aktuálních
předpisů v sále i v ostatních prostorách kina
před vstupem do kinosálu každý předloží potvrzení o splnění podmínek ke vstupu do
vnitřních prostor dle aktuálně platných mimořádných opatření
konzumace nápojů a občerstvení v kinosále je zakázána
samotestování na místě není umožněno

Pokladní:
● nastupují do práce pouze pokud mají tělesnou teplotu nižší než 37°C a nemají
žádné příznaky respiračního onemocnění (kašel, dušnost, bolest hlavy a únava)
● nástup na směnu je možný s max. sedm dní starým antigenním / PCR testem, v 90ti
denní ochranné lhůtě po prodělaném onemocnění nebo nejméně po 22 dnech od
první dávky očkování
● po celou dobu používají ochranné pomůcky: dezinfekce ve spreji, jednorázové
rukavice, respirátor, utěrka na otírání pracovní plochy; po celou pracovní dobu mají
nasazenou roušku/respirátor a jednorázové rukavice
● apelují na platbu kartou, upozorňují na výhody nákupu lístků online
● před prodejem lístku a při předložení vstupenky zakoupené online kontrolují
platné potvrzení o splnění podmínek ke vstupu do vnitřních prostor dle aktuálně
platných mimořádných opatření
● doporučují dodržování rozestupů 2 m mezi diváky mimo kinosál
● upozorňují na zákaz konzumace nápojů a občerstvení v kinosále
● bezprostředně po odbavení každého návštěvníka dezinfikují plochu, na níž pracují s
hotovostí a kde dochází ke kontaktu s návštěvníky
● před odchodem vydezinfikují svou pracovní plochu, aby byla připravena pro další
službu
● odemykají a zamykají kinosál, v součinnosti s promítačem kódují a zamykají kino,
pokud není kavárna v provozu
● pokud kavárna končí provoz před koncem posledního filmu, zamykají hlavní vchod
na dobu projekce
Promítači:
● po celou dobu používají ochranné pomůcky: dezinfekce ve spreji, respirátor,
utěrka na otírání pracovních ploch; respirátor nenosí pouze pokud jsou v kabině
sami.
V Praze dne 31. 5. 2021
Michal Bregant, generální ředitel, v.r.

