
Procedury bezpieczeństwa dla uczestników wydarzeń/gości  Filharmonii im Mieczysława 
Karłowicza w Szczecinie w trakcie epidemii SARS-CoV-2 

1. Korzystający z przestrzeni obiektu oraz uczestnicy wydarzenia mają obowiązek przez cały czas
przebywania w obiekcie:

• zakrywania przy pomocy maseczki ust i nosa zapewnionej we własnym zakresie1.

2. Zaleca się:

• używanie płynu dezynfekcyjnego do rąk udostępnionego w kilku ogólnodostępnych
miejscach w obiekcie (przy wejściach, na holu, w toaletach) każdorazowo przy wejściu
do budynku;

• zachowywanie co najmniej 1,5 metra odstępu od innych osób.

3. Zwiedzanie budynku możliwe jest po uprzednim umówieniu terminu z przewodnikiem
Filharmonii.

4. W obiekcie funkcjonuje szatnia obsługiwana przez szatniarzy. Zaleca się, aby uczestnicy
zabezpieczali rzeczy osobiste we własnym zakresie, pozostawiając je w zaparkowanym
samochodzie. Odbiór rzeczy pozostawionych w szatni odbywa się w sposób zorganizowany.

5. Pierwszeństwo korzystania z wind osobowych na terenie budynku przysługuje osobom
z niepełnosprawnościami, rodzinom z małymi dziećmi i kobietom ciężarnym.

6. Udział widzów w wydarzeniu, jest możliwy pod warunkiem zajęcia określonych miejsc na
widowni.

7. Filharmonia zastrzega sobie prawo do odmowy widzowi wstępu do budynku i uczestnictwa
w wydarzeniu w przypadku niestosowania przez niego środków ochrony osobistej oraz
wymienionych wymogów sanitarnych.

8. Punkt gastronomiczny „Café Symfonia”, działający w holu Filharmonii, funkcjonuje
na odrębnych zasadach, samodzielnie zapewniając i nadzorując wytyczne Ministra Zdrowia
oraz Głównego Inspektora Sanitarnego w zakresie wymogów reżimu sanitarnego.

9. Działania podjęte przez Filharmonię im. M. Karłowicza w Szczecinie są zgodne z wytycznymi
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministra Zdrowia oraz Głównego Inspektora
Sanitarnego i mają za zadanie zminimalizowanie możliwości zakażenia COVID-19, ale mimo
podjętych środków bezpieczeństwa, nie pozwolą w stu procentach wyeliminować ryzyka
związanego z zakażeniem.

10. Niniejsze procedury obowiązują do odwołania.

1 Z obowiązku zakrywania ust i nosa są zwolnione jedynie osoby posiadające zaświadczenie lekarskie lub dokument 
potwierdzający: 

• całościowe zaburzenia rozwoju,
• zaburzenia psychiczne,
• niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym lub głębokim,
• trudności w samodzielnym odkryciu lub zakryciu ust lub nosa. 
• zaawansowane schorzenia neurologiczne, układu oddechowego lub krążenia, przebiegające z niewydolnością 

oddechową lub krążenia.


