PODMÍNKY VSTUPU
Vážení diváci v souladu s rozhodnutím vlády o rozvolnění opatření v kultuře se nás a tedy i na vás vztahují
následující opatření.
Abyste mohli zhlédnout představení, je třeba splnit jednu z následujících podmínek:

• Nejdéle před 7 dny jste absolvovali RT-PCR test s negativním výsledkem – prokážete se vytištěným
potvrzením nebo SMS zprávou na displeji vašeho telefonu.
• Nejdéle před 72 hodinami jste absolvovali POC antigenní test na odběrovém místě s negativním
výsledkem – prokážete se vytištěným potvrzením nebo SMS zprávou na displeji vašeho telefonu.
• Přinesete si vlastní test na antigen virus SARS-CoV-2, který je Ministerstvem zdravotnictví ČR schválen
pro sebetestování, a podstoupíte ho na místě s negativním výsledkem.
• Bylo vám provedeno očkování proti nemoci COVID-19 a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě
dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní nebo od aplikace dávky očkovací látky
v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní, prokážete se certifikátem
Ministerstva zdravotnictví ČR ve vytištěné formě nebo na displeji vašeho telefonu.
• Prodělali jste onemocnění COVID-19, nejste v izolaci a od prvního pozitivního testu (antigenního,či PCR)
neuplynulo více než 180 dní – prokážete se výsledkem prvního pozitivního testu s datem jeho provedení
buď písemným potvrzením nebo v SMS zprávě na displeji vašeho telefonu.
•

U osob navštěvující školní zařízení a absolvovali samotest ne starší 72hodin- čestné prohlášení
zákonného zástupce nebo potvrzení školy.

•

Povinnost doložit T-N-O se nevztahuje na děti do 6let včetně.
o Po celou dobu pobytu v prostorách DFXŠ mějte prosím nasazený respirátor FPP2 a vyšší třídy.
Případně si ho můžete u vchodu zakoupit. Děti do 15 let mohou mít pouze roušky,
o Pokud se stane, že se neprokážete žádným z výše uvedených potvrzení, moc litujeme, ale do prostoru
konání vás nemůžeme pustit. Vstupné vám bude vráceno.
o Stejně tak vám vaše vstupné vrátíme i v případě, že dojde ke zrušení představení z důvodu vládních
nařízení nebo ze strany divadla.
o Dodržujte mezi sebou rozestup 1,5 metrů

• První řada a první lóže jsou uzavřené z důvodu nařízení MZČR. Vzdálenost diváků od jeviště musí být
nejméně 2 m.
Aktuální opatření MZČR viz: https://covid.gov.cz/opatreni/kultura/omezeni-koncertu-predstaveni-vdivadlech-atd
Děkujeme vám, že jste ochotní toto vše podstoupit a zůstáváte našemu divadlu nakloněni. Moc si toho
vážíme!
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