SMITTEVERN PÅ CINEMATEKET
Vi vil at det skal være trygt å se film på Cinemateket, og gjør det vi kan for å redusere
smitterisiko. Vi vil gjerne at du setter deg inn i tiltakene før du kommer til oss, så holder vi
oss trygge alle sammen.
•
•
•
•

Vask hendene med såpe og vann ofte
Hold avstand (minst en meter)
Unngå å være mer enn 15 minutter i umiddelbar nærhet av andre
Hold deg hjemme hvis du er syk

Vi åpner 30 minutter før første forestilling. Filmen begynner presis, og vi kan dessverre ikke
tillate publikum inn i salene etter at lyset er slukket.
Publikum som viser symptomer på luftveisinfeksjoner må vi dessverre nekte adgang og vil
bli bedt om å komme tilbake når de er blitt friske.

UNDER FORESTILING
Vi viser film i kinosalen vår med et publikumstak på 34 personer. Dette er halv kapasitet.
Det er ikke seteplassering ved billettkjøp, men vi ber om at personer som ikke er del av
samme husstand setter seg med minst ett sete mellom seg og nærmeste publikummer. Slik
følger vi helsemyndighetenes anbefalinger om trygg avstand. Ved behov vil også våre
ansatte være behjelpelig med å finne en plass i salen til deg.
Vi skanner billetten og/eller filmkort ved innslipp med en armlengdes avstand.
Vi ser helst at du holder deg i ro under forestillingen slik at du slipper å gå for tett forbi andre
mennesker.

ETTER FORESTILLING
Hold avstand når du går ut av salen og benytt deg gjerne av antibac før du går hjem.

HELSE, MILJØ OG SIKKERHET
•
•
•
•
•

Stasjoner med hånddesinfisering er tilgjengelig ved inngang til kinosal
Engangshansker og munnbind er tilgjengelig for ansatte
Såpe, engangskluter/papir og vaskeutstyr er tilgjengelig for ansatte
Maskinrom og saler er renset før gjenåpning, og desinfiseres regelmessig
Salene rengjøres mellom hver forestilling

RUTINER RENGJØRING
Bord, dørhåndtak, gelender og andre utsatte steder i kinosalen vaskes med såpe mellom
hver forestilling.
Toaletter og publikumsareal rengjøres av USF Verftet som vanlig hver morgen og hver time.
Overflater vaskes hver time eller så ofte som mulig.
Søppelbøtter på toalett og i fellesarealene blir tømt ofte.

