
• Každý návštěvník má k dispozici ve vstupu do kina a na toaletách označenou desinfekci rukou. 

• Fronty u pokladen jsou organizovány tak, aby byly umožněny dostatečné rozestupy včetně jejich vyznačení  
na podlaze.  

• Prosíme všechny návštěvníky o maximální využití bezkontaktních způsobů plateb.  

• Pro likvidaci použitých jednorázových hygienických prostředků jako jsou roušky, rukavice apod. bude vyčleněn 
označený odpadkový koš.  

• Průběžně jsou desinfikovány všechny povrchy, kterých se návštěvníci dotýkají jako jsou prodejní pulty,  
platební terminály, kliky a madla dveří, zábradlí, zábradelní stěny, WC apod.  

• Každý den je prováděn pravidelný úklid kina virucidními úklidovými prostředky 

• Žádáme všechny návštěvníky, aby respektovali všechny pokyny a upozornění pracovníků multikina  
na dodržování mimořádných hygienických a organizačních opatření. Vše je organizováno v zájmu bezpečnosti 
a zdraví každého našeho návštěvníka.  

• Všechny návštěvníky žádáme, aby kino nenavštěvovali s příznaky virózy a se zvýšenou teplotou. Spoléháme 
na zodpovědnost a ohleduplnost každého našeho návštěvníka k ostatním. 

Mimořádná hygienická opatření 
vydaná aktuálně Krajskými hygienickými stanicemi pro vybrané regiony

Jihlava – vydáno KHS kraje vysočina od 14.7.2020

• Každý návštěvník musí mít při návštěvě kina po celou dobu nasazenu ochranu dýchacích cest vyjma dětí  
do 2 let, osob s mentálním postižením. 

• Všichni zaměstnanci při výkonu své pracovní činnosti používají ochranné prostředky dýchacích cest a ochranné 
rukavice.  

• Žádáme všechny návštěvníky, aby se snažili udržovat při pohybu ve foyer kina rozestupy alespoň 2 metry
• 

Ostrava a Opava – vydáno KHS kraje Moravskoslezského od 17.7.2020 

• Každý návštěvník musí mít při návštěvě kina po celou dobu nasazenu ochranu dýchacích cest vyjma dětí  
do 2 let, osob s mentálním postižením.  

• Všichni zaměstnanci při výkonu své pracovní činnosti používají ochranné prostředky dýchacích cest a ochranné 
rukavice. 

• Návštěvníci jsou povinni se usadit pouze na zakoupených sedačkách vyjma rodinných příslušníků. 

• Žádáme všechny návštěvníky, aby se snažili udržovat při pohybu ve foyer kina rozestupy alespoň 2 metry 

KOMPLETNÍ HYGIENICKÁ PRAVIDLA 
PRO VŠECHNA MULTIKINA CINESTAR


