
ZARZĄDZENIE 
 

w sprawie 
 

wprowadzenia procedury bezpieczeństwa w Teatrze Małym  Tychach na czas zagrożenia 

epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem  

SARS-CoV-2 wprowadzonego rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2021 r. w 

sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem 

stanu epidemii (Dz. U. z 2021 poz. 861, z późn. zm.)   

oraz 

wytycznymi dla teatrów w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce wydanymi przez 

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Głównego Inspektora Sanitarnego. 

 

Niniejszy regulamin zostaje wprowadzony na czas pandemii  

Regulamin wchodzi w życie z dniem 28.02.2022r. do odwołania.   

1. Ustala się procedury obowiązujące w Teatrze Małym w Tychach w okresie epidemii                              

SARS-CoV-2.  

2. Wszyscy pracownicy, współpracownicy oraz osoby korzystające z oferty Teatru 

Małego                 w Tychach zobowiązani są do bezwzględnego ich przestrzegania i 

stosowania. 

3. W Teatrze Małym mogą przebywać, poza pracownikami, jedynie: 

a. osoby korzystające z oferty programowej, w szczególności widzowie w godzinach 

trwania wydarzeń,  

b. osoby korzystające z kasy w godzinach jej otwarcia, 

c. osoby załatwiające sprawy służbowe. 

4. Korzystać z oferty programowej mogą wyłącznie osoby zdrowe, nie wykazujące 

objawów zakażenia SARS-CoV-2. 

5. Przy wejściu do Teatru Małego umieszczone zostają pojemniki z płynem 

dezynfekującym. Osoby wchodzące do budynku zobowiązane są zdezynfekować ręce. 

Zalecane jest również używanie rękawiczek jednorazowych. 

6. Pojemniki z płynem do dezynfekcji umieszczone są dodatkowo w wybranych 

miejscach,              by umożliwić osobom korzystającym z oferty teatru częstą dezynfekcję 

rąk. 

7. W teatrze obowiązuje nakaz stosowania środków ochrony osobistej w postaci 

maseczek. Osoby nie posiadające ww. środków ochrony nie będą mogły korzystać z oferty 

teatru. 



8. Pojemniki na zużyty sprzęt ochrony osobistej znajdują się przy wyjściu z teatru. 

9. Pracownicy teatru zaangażowani do obsługi widzów mają obowiązek używania 

środków ochrony osobistej:  maseczek oraz (w razie konieczności) rękawiczek 

jednorazowego użytku.  

10. Wprowadzone zostaje ograniczenie liczby osób korzystających jednocześnie z toalet, 

zarówno damskich, jak i męskich. Toaleta damska: 2 osoby, męska: 2 osoby  

11. W toaletach zaleca się używanie ręczników jednorazowych, 

12. W toaletach, sali teatralnej, pomieszczeniach ogólnodostępnych, holach, 

umieszczone zostają informacje dotyczące zasad higieny i zaleceń służb sanitarnych.  

13. Stanowiska obsługi klientów – kasy - są wyposażone w przegrodę ze szkła lub pleksi  i 

na bieżąco dezynfekowane. 

14. Pracownicy obsługujący kasę zobowiązani są do bieżącej dezynfekcji swojego 

stanowiska, przede wszystkim blatu i miejsc, z którymi kontakt mają klienci (np. terminal 

do płatności kartą). 

15. Osoby przebywające w teatrze powinny zachowywać względem siebie odstęp 

minimum             2 metrów i ograniczyć jednoczesne przebywanie w tych samych 

pomieszczeniach, stosując się do instrukcji pracowników teatru. 

16. Pracownicy obsługi teatru zobowiązani są do szczególnego utrzymania w czystości 

ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych (poręczy, klamek, 

włączników) i powierzchni płaskich oraz bieżącej dezynfekcji toalet.  

17. Częstotliwość sprzątania poszczególnych pomieszczeń określa harmonogram                                          

z uwzględnieniem obowiązkowej cogodzinnej dezynfekcji toalet w czasie działalności teatru                   

i innych wydarzeń organizowanych przez teatr.  

18. Widzowie wpuszczani są do budynku teatru na 45 minut przed wydarzeniem. 

19. Podczas zakupu biletów osoby posiadające karty upoważniające do zniżek proszone 

są                 o okazywanie ich w bezpieczny sposób bez przekazywania do rąk kasjera. 

20. Podczas dokonywania transakcji preferowane są płatności bezgotówkowe. Zaleca się 

nabywanie biletów on-line. 

21. Przy wejściu do sali teatralnej należy bezwzględnie zdezynfekować ręce, a podczas 

seansu należy zakrywać usta i nos. 

22. W przypadku zaobserwowania niepokojących objawów, obsługa teatru może dokonać 

pomiaru temperatury widzowi i w przypadku wskazania wartości powyżej 37,2°C odmówić 

widzowi wejścia na salę. 

23. Obowiązuje całkowity zakaz wnoszenia i spożywania w sali teatralnej jedzenia i 

napojów do odwołania.  



24. Widzowie są zobowiązani do zajmowania miejsc na sali teatralnej wskazanych przez 

obsługę. W przypadku nie zastosowania się do powyższego, pracownik ma prawo wyprosić 

widza z sali. 

25. W sali teatralnej zabrania się wieszania odzieży na oparciach foteli oraz składania 

ubrań              i torebek na wolnych fotelach. 

26. Opuszczanie Sali teatralnej przez widzów odbywać się będzie wyznaczonymi przez 

pracowników teatru wyjściami.  

27. Zakup biletu równoznaczny jest z akceptacją Regulaminu.  

 

Zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom i współpracownikom: 

1. Wytyczne dla pracowników: 

a. przed rozpoczęciem pracy, tuż po przyjściu do budynku teatru, obowiązkowo należy 

umyć ręce wodą z mydłem, 

b. stosować otrzymane od pracodawcy do swojej dyspozycji, w ilościach adekwatnych 

do wykonywanej pracy, środki ochrony osobistej (przyłbice, maseczki, rękawiczki 

jednorazowego użytku), 

c. zachowywać bezpieczną odległość od widzów i współpracowników – minimum                       

2 metry, 

d. ograniczyć jednoczesne przebywanie pracowników w pomieszczeniach, 

e. podczas wykonywania obowiązków regularnie, często i dokładnie myć ręce wodą                 

z mydłem, zgodnie z instrukcją znajdującą się przy umywalce oraz dezynfekować osuszone 

dłonie środkiem na bazie alkoholu (min. 60%), 

f. podczas kaszlu i kichania zakryć usta i nos, 

g. starać się nie dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, 

h. wietrzyć pomieszczenia biurowe i pracownicze minimum co godzinę, 

i. w przypadku pojawienia się niepokojących objawów lub po kontakcie z osobą chorą, 

zakażoną, izolowaną lub poddaną kwarantannie, nie należy przychodzić do pracy, ale 

pozostać              w domu i postępować zgodnie z instrukcją GIS (skorzystać z teleporady 

medycznej, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i 

poinformować o możliwości zakażenia SARS-CoV-2). 

 

Procedury postępowania w przypadku podejrzenia u pracownika, współpracownika lub 

widza zakażenia SARS-CoV-2: 

1. Każdy pracownik, który zauważy u siebie, innego pracownika, współpracownika lub 

osoby przebywającej w teatrze niepokojące objawy lub symptomy mogące wskazywać na 



zakażenie SARS-CoV-2, takie jak: gorączka, kaszel, duszności i kłopoty z oddychaniem, bóle 

mięśni i ogólne zmęczenie, stan podgorączkowy (temperatura ciała pomiędzy 37,2°C, a 

38°C), objawy przeziębieniowe, utrata węchu i smaku, powinien niezwłocznie powiadomić 

o tym przełożonego oraz odizolować taką osobę od innych w wyznaczonym pomieszczeniu. 

Od tego momentu należy zamknąć budynek, powiadomić właściwą miejscowo stację 

sanitarno-epidemiologiczną i stosować się do wytycznych otrzymanych od służb sanitarnych. 

2. Na pomieszczenie, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku 

stwierdzenia objawów chorobowych wyznaczone zostanie jedno pomieszczenie, które w 

razie zaistniałej sytuacji wykorzysta obsługa. Pomieszczenia te zostają wyposażone w środki 

dezynfekujące oraz maseczki             i przyłbice. 

3. Za odpowiednie wyposażenie izolatki odpowiada specjalista ds. BHP. 

4. Po wystąpieniu sytuacji potencjalnego zarażenia, zaleca się ustalenie obszaru, w 

którym poruszała się i przebywała osoba podejrzana o zakażenie SARS-CoV-2, 

przeprowadzenie rutynowego sprzątania, zgodnie z procedurami obowiązującymi  

w teatrze oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.). 

5. Należy, w miarę możliwości, sporządzić listę pracowników oraz widzów obecnych w 

tym samym czasie w części/częściach obiektu, w których przebywała osoba podejrzana o 

zakażenie SARS-CoV-2 i stosować się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego 

dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl, odnoszących się do osób, 

które miały kontakt z zakażonym. 

 


