PROVOZNÍ ŘÁD KINA NADSKLEPÍ V KROMĚŘÍŽI – UPRAVUJÍCÍ DODATEK
V SOULADU S USNESENÍM VLÁDY ČR ZE DNE 17. 5. 2021 Č. 471

1. Veškeré body dodatku jsou v souladu s usnesením Vlády ČR ze dne 17. 5. 2021 č. 471
k mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví, případně s jeho následnými dodatky a
úpravami.
2. Návštěvník je povinen mít neustále nasazený respirátor bez výdechového ventilu min. třídy
FFP2 (KN95 / N95).
3. Návštěvník nesmí obsazovat jiná místa než ta, která má uvedená na vstupence. Mimo hlediště
je zakázáno sedět na místech jinak určených k sezení.
4. Návštěvníkovi je doporučeno koupit vstupenku on-line v předprodeji či případně platit
bezkontaktně kartou.
5. Před každou projekcí a po každé projekci je celý prostor určený pro návštěvníky dezinfikován.
V prostorách pro veřejnost jsou dostupné dezinfekční prostředky pro dezinfekci rukou.
Návštěvníkovi je doporučeno dbát na zvýšenou osobní hygienu a respektovat pokyny a
doporučení personálu kina.
6. Návštěvník je povinen prokázat:
a. negativní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2,
který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k
použití laickou osobou (UPOZORNĚNÍ: na místě NEJSOU k dispozici tyto
antigenní samotesty!), nebo
b. negativní RT-PCR test starý nejvýše 7 dní, nebo
c. negativní POC (tzv. antigenní) test starý nejvýše 72 hodin, nebo
d. prodělání laboratorně potvrzeného onemocnění covidem-19 v době ne delší než
180 dnů přede dnem konání akce, nebo
e. aplikaci očkování proti covidu-19, přičemž od poslední dávky vakcíny (druhé u
dvoudávkových vakcín, první u jednodávkových vakcín), musí uplynout nejméně
14 dní.
7. Nákupem vstupenky si je návštěvník vědom všech bodů dodatku k platnému provoznímu řádu
kina. Při porušení jakéhokoli bodu mohou zaměstnanci kina diváka vykázat bez nároku na
vrácení vstupného a ve zvlášť závažných případech jsou oprávněni požádat asistenci a
případný zákrok městskou policii.
8. Tento dodatek je platný až do odvolání veškerých nařízení Vlády ČR související s pandemií
koronaviru Covid-19 a může se v souvislosti s měnící se situací aktualizovat.

V Kroměříži dne 2. 8. 2021

Mgr. Pavel Sedláček – ředitel Domu kultury v Kroměříži

