A Vígszínház Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
COVID-19 Intézkedési Terve

Az új típusú koronavírus felbukkanása az élet minden területén új, egészségmegőrző, a járvány
terjedését megakadályozó szabályok bevezetését indokolja. A veszélyhelyzet feloldását követően
lehetőség nyílt újra kulturális események korlátozás nélküli megtartására. A Vígszínház vezetése
számára rendkívül fontos, hogy az előadásokra érkező nézők a járványügyi előírások enyhítése mellett
is minél kisebb egészségügyi kockázattal számoljanak. Ennek érdekében a Vígszínház vezetése a
következő, a járvány újbóli fellobbanását, további terjedését megakadályozó intézkedési tervet
dolgozott ki, melynek érvényessége kiterjed a Színház valamennyi alkalmazottjára és a látogatókra. Az
intézkedési terv visszavonásig érvényes.
Általános intézkedések
A Színház kézfertőtlenítő szerek elhelyezéséről gondoskodik a Színház épületeinek több pontján,
(előcsarnok, mosdók, ruhatárak), egyúttal kéri a nézőket, hogy belépéskor, illetve a szünetben
használják azokat.
Az előadásainkat tünetmentes nézők látogathatják. A színház munkatársai a bejáratnál ellenőrzik a
látogató testhőmérsékletét. Amennyiben az 37,9 Celsius fok vagy azt meghaladó érték, és az ellenőrző
mérés alapján is 37,9 fok vagy azt meghaladó eredmény születik, úgy a néző a játszóhelyre nem léphet
be. Színházjegyével kapcsolatban – amennyiben a helyszínen azt igényli – azonnal lehetőséget kap
egyeztetni, és megtalálni a számára legkedvezőbb megoldást: ajándékutalványt, jegycserét vagy a
vételár visszafizetését.
A közönségforgalmi területeket és a nézőteret naponta több alkalommal fertőtlenítjük.
A Vígszínház és a Pesti Színház épületében folyamatos és nagyobb intenzitású légcserét hajtunk végre.
A közönségforgalmi területeken dolgozó kollégáink és nézőink számára kötelező a maszk viselése (a
helyszínen lehetőség lesz maszkot vásárolni).
Beengedéskor a játszóhelyek kapuit az előadás kezdetét megelőző egy órával, a nézőterek ajtajait pedig
fél órával korábban nyitjuk, hogy megelőzzük az előcsarnokban kialakuló torlódást.
A színházban kizárólag tünetmentes dolgozók vehetik fel a munkát.
Jegypénztárainkban történő fizetéskor javasoljuk a bankkártya használatát.
Tájékoztatás
A látogatókat jól látható módon, infoposzterek segítségével a helyszíneken, továbbá hírlevélben és a
színház honlapján folyamatosan tájékoztatni kell az egészségügyi szabályok fokozott betartásának
szükségességéről, továbbá a jelen intézkedési terv alapján bevezetett intézkedésekről, vagy azok
feloldásáról (kötelező hőmérsékletmérés, maszk avagy arcot eltakaró sál, kendő kötelező használatáról
stb.)
A színház valamennyi alkalmazottját rendszeresen tájékoztatni kell a kötelező egészségügyi
előírásokról, azok változásait nyomon kell követniük. Ennek érdekében a színház vezetése gondoskodik
a megfelelő információs anyagok beszerzéséről, a dolgozók – különös tekintettel a nézőkkel
kapcsolatban álló munkatársakra– folyamatos tájékoztatásáról.
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