
Reguli de acces în contextul COVID-19 

Spectacolele programate de către Teatrul Mic implică respectarea tuturor măsurilor de 

siguranță pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS-CoV-2, aşa cum au 

fost aprobate prin ORDINUL nr.1495/2020, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea 

I,  din 1 septembrie 2020: 

 

 

 Accesul publicului va fi permis numai în condițiile purtării de mască 

(medicală/nonmedicală) pe toată durata evenimentului. Pentru a oferi o protecție eficace, 

masca trebuie să acopere gura și nasul; 

 Teatrul își rezervă dreptul de a efectua un triaj observațional la intrare și de a nu 

permite accesul persoanelor care prezintă simptome de infecție respiratorie (tuse, strănut, 

rinoree); 

 Spectatorii își vor dezinfecta mâinile cu dezinfectant avizat pe bază de alcool care va 

fi pus la intrarea în teatru; 

 Termometrizarea spectatorilor se va face 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 repaos; 

 Pentru a evita aglomerația și formarea de grupuri, spectatorii sunt rugați să ajungă mai 

devreme, accesul fiind permis cu cel puțin 30 de minute înainte de începerea spectacolului; 

 Spectatorii sunt rugați să respecte distanța de minimum 1,5 m la acces, la toalete și la 

ieșirea din locațiile spectacolelor; 

 Spectatorii sunt rugați să respecte cu strictețe rândul și locul indicate pe bilet, pentru a 

păstra distanța prestabilită de 1,5 m; 

 Este interzis spectatorilor consumul de alimente şi băuturi în incinta instituţiei de 

spectacole, cu excepţia lichidelor ambalate individual; 

 Intrarea şi ieşirea din locaţie se vor efectua gradual, rând cu rând, astfel încât să nu se 

creeze aglomeraţie: 

 Este interzisă reutilizarea pliantelor, broşurilor şi altor materiale informative în format 

fizic;  

 În cazul în care accesul în sală este efectuat în imediata apropiere a casei de bilete, 

aceasta se va închide cu 15 minute înainte de începerea spectacolului; 

 Vânzarea de bilete se va face pe cât posibil online, astfel încât contactul fizic să fie 

minimizat în locaţii; 

 Spectacolele se vor desfăşura fără pauze pentru a se evita aglomerarea spaţiilor. 
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