Zalecenia higieniczne dla uczestników wydarzenia
w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej im. Fryderyka Chopina w Gdańsku (zwanej dalej PFB lub Filharmonia)
lub w wydarzeniu organizowanym przez PFB w innym miejscu
Niniejsze zalecenia zostały wprowadzone w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom, wykonawcom,
organizatorom oraz pracownikom PFB w związku z epidemią COVID-19, z uwzględnieniem obowiązujących
przepisów prawa oraz zaleceń Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Bezwzględnie obowiązują
wszystkich uczestników wydarzenia artystycznego.

1. Uczestnictwo w wydarzeniu artystycznym organizowanym w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej im.
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Fryderyka Chopina w Gdańsku (PFB) lub przez PFB (w innym miejscu), na którym zajętość sali
przekracza obowiązujący limit 30%, jest możliwe wyłącznie po uprzednim potwierdzeniu poprzez
zaznaczenie w internecie lub okazanie w kasie biletowej certyfikatu o zaszczepieniu przeciwko
COVID-19. Odmowa potwierdzenia w internecie lub okazania certyfikatu w kasie biletowej jest
równoznaczna z odmową sprzedaży biletu na uczestnictwo w wydarzeniu ponad obowiązujący limit.
Osoby, które potwierdziły, że są zaszczepione, bądź osoby, które okazały certyfikat, muszą posiadać
go w formie papierowej lub elektronicznej podczas uczestnictwa w wydarzeniu.
W celu zapobiegania nadmiernemu gromadzeniu się osób uczestniczących w wydarzeniu, zalecamy
przybycie do miejsca wydarzenia z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym (minimum 30 minut
przed rozpoczęciem wydarzenia).
Do budynku Filharmonii nie mają wstępu osoby chore na COVID-19 lub podlegające kwarantannie.
Filharmonia zapewnia publiczności płyny dezynfekcyjne oraz dostęp do bieżącej, ciepłej wody i mydła
w toaletach.
W poszczególnych przypadkach szatnie będą udostępnione za zgodą Dyrektora. W sytuacji, w której
podczas wydarzenia szatnie są wyłączone z użytkowania, posiadaną odzież wierzchnią należy zabrać
ze sobą na wyznaczone miejsce.
Na terenie Filharmonii obowiązuje:
a) stosowanie się do niniejszych zaleceń, nadawanych komunikatów głosowych oraz poleceń
obsługi widza,
b) zachowanie odległości minimum 1,5 m od innych osób (obowiązuje poza wyznaczonymi
miejscami na widowni),
c) zakrywanie ust i nosa maseczką (zapewnioną we własnym zakresie) od momentu wejścia do
siedziby Filharmonii do czasu jej opuszczenia,
d) dezynfekowanie rąk na wejściu do Filharmonii oraz w innych miejscach wskazanych przez
obsługę widza,
e) zajmowanie na widowni tylko wyznaczonych lub wskazanych przez obsługę miejsc.
Z windy korzystać mogą wyłącznie: kobiety ciężarne, osoby niepełnosprawne wraz z opiekunem oraz
rodzice z dzieckiem na rękach lub w wózku.
Polska Filharmonia Bałtycka im. Fryderyka Chopina w Gdańsku zastrzega sobie prawo do odmowy
uczestnikowi wydarzenia wstępu lub wyproszenia go z budynku PFB w przypadku niezastosowania
się do zaleceń, o których mowa powyżej. W przypadku niezastosowania się do ww. zaleceń bez
uzasadnionej odmowy, uczestnikowi wydarzenia nie przysługuje roszczenie o zwrot kosztów zakupu
biletu/biletów.
Po zakończonym koncercie zostaną otwarte dodatkowe drzwi wyjściowe. Ww. wyjście zostanie
oznakowane, a o jego lokalizacji informować będą obsługa widza oraz komunikaty głosowe.

