KOMPLETNÍ HYGIENICKÁ PRAVIDLA
VE VESMÍRU CINESTAR
• Všichni návštěvníci musí mít ochranu horních a dolních dýchacích cest jako je rouška, respirátor, šátek, šála
apod. vyjma osob s chronickými dýchacími obtížemi (astma, CHOPN apod.), s mentálním postižením a dětí
do 2 let. Výše uvedené ochranné prostředky nelze nahradit pouze ochranným plexisklovým štítem obličeje.
• Každý návštěvník má k dispozici ve vstupu do kina a na toaletách označenou desinfekci rukou.
• Veškerý náš personál bude používat ochranné roušky a rukavice a při příchodu na směnu je kontrolován jeho
zdravotní stav.
• Prosíme o udržování minimálních 2metrových rozestupů ve frontách u pokladen a v celém prostoru foyer
multikina vyjma partnerů a rodinných příslušníků. Fronty u pokladen budou organizovány tak, aby byly
umožněny dostatečné rozestupy a ty budou vymezeny podlahovým značením.
• Prosíme o maximální využití bezkontaktních způsobů plateb.
• Prosíme, aby návštěvníci po nákupu vstupenky, resp. po příchodu do multikina zůstávali ve foyer multikina
pouze po nezbytně nutnou dobu a dle pokynů pracovníků multikina se odebrali na svá místa v sálech.
• Nebude možné využívat uzavřená místa k sezení ve foyer multikina (tato místa jsou přehrazena výstražnou
páskou a označena vytištěným upozorněním na zákaz použití).
• Nelze v prostoru multikina konzumovat jakékoliv nápoje a potraviny a my je nesmíme prodávat.
• V sálech lze obsazovat pouze místa označená na zakoupené platné vstupence. Nelze se tedy přemísťovat na
jiné sedačky a to ani mezi partnery a rodinnými příslušníky. Každé představení může navštívit maximálně 100
diváků a rezervační a vstupenkový systém je nastaven tak, aby zakoupené sedačky měly bezpečné rozestupy.
Dvě sedačky umístěné vedle sebe je možné zakoupit pouze společně a jsou určeny pro partnery a rodinné
příslušníky.
• Pro likvidaci jednorázových hygienických prostředků jako jsou roušky, rukavice apod. bude vyčleněn označený
odpadkový koš.
• 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.
My ve vstupu teplotu měřit nebudeme a tak spoléháme na zodpovědnost a ohleduplnost každého našeho
návštěvníka k ostatním.
• Před otevřením kin jsme nechali všechny prostory desinfikovat odbornou firmou. Použité způsob desinfekce
spolehlivě ničí všechny druhy virů a jsou pro člověka zdravotně nezávadné. Desinfekce bude opakována dle
doporučení odborných firem resp. hygieniků.
• Po každém představení jsou desinfikovány všechny povrchy, kterých návštěvníci dotýkají při příchodu do sálů
jako jsou kliky a madla dveří, zábradlí, zábradelní stěny.
• Průběžně jsou desinfikovány prodejní pulty, platební terminály.
• Každý den je prováděn pravidelný úklid toalet virucidními úklidovými prostředky.

