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Procedura dotycząca warunków funkcjonowania kina „Kadr” w Tomaszowskim Domu Kultury 
w czasie epidemii.

1. Do odwołania ogranicza się liczbę widzów mogących jednorazowo przebywać na seansie filmowym w sali 
kinowej TDK do 150 osób.

2. Osoby wchodzące do budynku TDK muszą być zdrowe.
3. Osoby przebywające na kwarantannie lub izolacji, bądź domownicy tych osób nie mogą przychodzić do TDK.
4. Bilety na seans zainteresowane osoby mogą nabyć drogą online lub bezpośrednio w budynku TDK w kasie 

usytuowanej w holu głównym TDK.
5. Widzowie  przebywający  w  TDK  są  zobowiązani  zapoznać  się  z   zasadami  bezpiecznego  przebywania  

i korzystania z pomieszczeń TDK w czasie epidemii oraz postanowieniami niniejszej procedury.
6. Widzowie chcący nabyć bilety bezpośrednio w TDK wpuszczani są do budynku wejściem głównym  od 

strony ul. Lwowskiej, nie wcześniej niż 30 minut przed planowaną godziną emisji filmu.
7. Do  odwołania  widzowie  są  zobowiązani  do  nie  wnoszenia  na teren budynku TDK żadnych zbędnych 

przedmiotów oraz żywności.
8. Przy kasie biletowej może jednocześnie znajdować się tylko jedna osoba.
9. Widzowie zobowiązani są zdezynfekować ręce przy wejściu do budynku zgodnie z udostępnioną instrukcją 

oraz mieć założoną osłonę dróg oddechowych.
10. Po  wejściu  do  budynku widzowie zobowiązani są poruszać się w określony sposób zachowując odstęp 

zgodnie z oznaczeniami umieszonymi na podłodze w holu głównym.
11. Do dyspozycji widzów udostępnia się hol, salę kinową i toalety. Widzowie nie poruszają się po pozostałej 

części budynku w trakcie pobytu w TDK.
12. Widzowie nie korzystają z szatni TDK. Do odwołania szatnia pozostaje zamknięta.
13. Widzowie wchodzą i wychodzą z sali kinowej pojedynczo.
14. Widzowie przebywający w sali kinowej w trakcie seansu zobowiązani są zajmować co drugie miejsce tak by

był zachowany odstęp jednego miejsca wolnego pomiędzy poszczególnymi osobami,  zgodnie z numerem
miejsca przypisanym na bilecie.

15. Osoby wymienione w informacji o zasadach bezpiecznego przebywania  i korzystania  z pomieszczeń  TDK
w czasie epidemii, są zwolnione z obowiązku zachowania odstępu w kinie.

16. Widzowie są zobowiązani do noszenia osłony dróg oddechowych w sali  kinowej przez cały czas trwania
seansu filmowego.

17. Weryfikację  stosowania  się  do  wytycznych  zajmowania  miejsc  przez  widzów w  sali  kinowej  prowadzi
wyznaczony pracownik TDK.

18. W czasie obsługi klientów kina oraz podczas przebywania na sali kinowej pracownicy TDK zobowiązani są
nosić osłonę dróg oddechowych, często dezynfekować ręce lub mieć złożone rękawiczki.

19. Do zadań związanych z dbałością o zachowanie wszelkich ustalonych procedur bezpieczeństwa w czasie
epidemii  w  TDK  oraz  zgłaszania  incydentów zdrowotnych,  w  porozumieniu  z  kierownictwem  TDK  do
powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej wyznacza się koordynatora ds. zdrowotnych.

20. Dane kontaktowe koordynatora  ds.  zdrowotnych udostępnia  się  na  tablicy  ogłoszeń w TDK oraz  stronie
internetowej instytucji.

21. Widzowie zobowiązani są opuścić teren TDK niezwłocznie po zakończeniu emisji filmowej.
22. Wprowadza się przerwę techniczną między poszczególnymi seansami wynoszącą 30 minut.
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23. W czasie przerwy technicznej przeprowadzane zabiegi dezynfekcji powierzchni dotykowych w sali kinowej
oraz jej wietrzenie.


