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RECOMANDĂRI GENERALE PRIVIND ORGANIZAREA DE EVENIMENTE
CULTURALE PUBLICE ÎN PREVENIREA RĂSPÂNDIRII COVID-19

Având în vedere perioada marcată de pandemia COVID-19 precum și impactul
provocat de infecția cu acest virus asupra sănătății publice, vă rugăm să conștientizați
necesitatea respectării măsurilor menite a preveni răspândirea COVID-19 în rândul
populației, în mod deosebit prevederile Ordinului comun al Minsterul Sănătății și
Ministerul Culturii nr. 2.941/1.120/2020 privind măsurile pentru prevenirea
contaminării cu noul coronavirus SARS-CoV-2 și pentru asigurarea desfășurării
activităților în condiții de siguranță sanitară în domeniul culturii.
Măsuri care privesc evenimentul public:
a) organizarea spaţiului astfel încât să permită prezenţa a cel mult 500 de participanți
cu locuri pe scaune, aflate la distanţă de minimum 2 m unul faţă de celălalt;
b) participanţii au obligaţia purtării măştii de protecţie;
c) în cazul în care locaţia este organizată cu scaune mobile (sau pufuri), acestea vor fi
poziţionate de către organizator la o distanţă de 2 m între ele;
d) în cazul în care locaţia dispune de gradene, organizatorul va marca locurile
disponibile, la o distanţă de 2 m între ele;
e) în cazul în care locaţia nu dispune de scaune sau gradene şi este liberă (iarbă,
pământ, zgură etc.), iar participanții vin cu propriile pături sau perne, organizatorul va
marca solul astfel încât să creeze spaţii care să respecte distanţarea socială pentru
fiecare persoană, precum şi spaţii mai mari pentru familii şi/sau grupuri de până la 3
persoane;
f) prin excepţie de la prevederile lit. a), b), c), menţinerea distanţei fizice de 2 m între
persoane nu se aplică pentru membrii aceleaşi familii şi/sau grupuri de până la 3
persoane;
g) transmiterea de comunicate audio, atât înainte de începerea evenimentului, cât şi
pe timpul pauzei, care trebuie adaptate spaţiului respectiv;
h) dezinfectarea cu substanţe biocide autorizate a tuturor scaunelor, pufurilor etc.
i) în cazul utilizării toaletelor se va respecta distanţa obligatorie de minimum 1,5 m;

j) punerea la dispoziţie a unui număr rezonabil de toalete, unde este posibil, pentru
evitarea aglomeraţiei. În cazul toaletelor ecologice, se recomandă să existe lavoare cu
apă şi săpun în proximitatea acestora;
k) dedicarea unor toalete strict copiilor şi/sau familiilor cu copii, acolo unde acest
lucru este posibil;
l) punerea la dispoziţie a unui număr rezonabil de recipiente/coşuri de gunoi cu capac
dedicate exclusiv aruncării măştilor de protecţie;
m) dezinfectarea toaletelor cu substanţe biocide autorizate, înainte şi după fiecare
proiecţie/spectacol şi/sau la fiecare 4 ore;
n) asigurarea permanentă a substanţelor şi materialelor de curăţenie/igienizare
necesare în locaţie;
o) asigurarea personalului de curăţenie, instruit profesional, într-un număr suficient.
Măsuri care privesc accesul la evenimentul public
● deschiderea graduală, fazată, în concordanţă cu situaţia epidemiologică locală, din
judeţul/regiunea în care se desfăşoară evenimentul;
● la intrare se va efectua un triaj observational, care nu va permite accesul
persoanelor care prezintă simptome de infecţie respiratorie (tuse, strănut, rinoree);
● se vor plasa la loc vizibil anunţuri scrise privind regulile de distanţare fizică;
accesul în spaţiu se face cu respectarea de către participanţi a distanţării de minimum
1,5 m, prin montarea de marcaje;
● termometrizarea participanților. Persoanele care refuză să le fie verificată
temperatura nu vor avea acces în locaţie;
● accesul participanților va fi permis numai în condiţiile purtării de mască pe toată
durata evenimentului. Pentru a oferi o protecţie eficace, masca trebuie să acopere gura
şi nasul;
● persoanele îşi vor dezinfecta mâinile cu dezinfectant avizat pe bază de alcool care va
fi pus la dispoziţie la intrare;
●stabilirea unor fluxuri de intrare/ieşire separate, unice pentru facilitarea menţinerii
distanţei fizice;
●participanții vor utiliza covoarele cu dezinfectant pentru încălţăminte aflate la intrare;
plasarea de paravane despărţitoare la ghişee/casierii;
●dezinfecţia regulată a suprafeţelor și a mâinilor;
În cazul în care în cadrul evenimentului se vor emite bilete
●Menţionări repetate pentru măsuri de siguranţă: pe social media, pe bilete, semnalizare
la locul evenimentului, e-mail etc.;
●emiterea de bilete cu acces orar pentru fiecare participant pentru evitarea aglomeraţiei
la intrarea în spaţiul delimitat;
●fiecare organizator are obligaţia de a întocmi procedurile necesare referitoare la
situaţia în care unei persoane sau unui grup nu i se permite accesul la eveniment în

urma triajului epidemiologic. Fiecare organizator are obligaţia de a informa şi instrui
personalul implicat cu privire la această procedură;
●organizatorii şi administratorii spaţiului gazdă îşi vor împărţi responsabilităţile pentru
diferite activităţi şi proceduri legate de sănătate şi siguranţă printr-un acord scris
încheiat între cele două părţi;
●delimitarea clară a spaţiului în care se va desfăşura evenimentul.

Măsuri care privesc organizatorii:
a) vor efectua triajul observaţional al personalului implicat şi nu vor permite prezenţa
a persoanelor care prezintă simptomatologie de infecţie respiratorie (tuse, strănut,
rinoree, febră, stare generală alterată);
b) termometrizarea zilnică, personalul cu temperatura peste 37,3°C va fi trimis acasă;
c) personalului implicat i se va asigura măşti;
d) nu vor obliga personalul să se prezinte, dacă acesta prezintă simptomatologie de
infecţie respiratorie (tuse, strănut, rinoree, febră, stare generală alterată);
e) se va asigura distanţa fizică între persoane de minimum 2 m;
Persoanele care coordonează fiecare eveniment sunt responsabile de verificarea
modalităţii de implementare a acestor recomandări, în vederea reducerii
impactului riscului de infecţie cu SARS-CoV-2.
Asumarea riscurilor ce revin în urma participării la un eveniment se face de către toţi
participanţii: organizator, spectator, artist, furnizor de servicii sau lucrător.
Prin evenimente sau acţiuni culturale se înţelege, fără a se limita la: teatru, dans,
concert, proiecţie cinematografică, stand-up comedy, târg, expoziţie, workshop,
conferinţă cu caracter cultural.
Măsuri care privesc organizatorii şi răspunderea individuală
Organizatorii vor respecta măsurile de precauţie universal valabile:
a) portul obligatoriu al măştii care pentru o protecţie eficace trebuie să acopere atât
gura, cât şi nasul;
b) în cazul în care o persoană are simptomatologie de infecţie respiratorie (tuse,
strănut, rinoree, febră, stare generală modificată), acesta nu se prezintă la locul de
muncă şi contactează medicul de familie;
Se va evita organizarea meselor cu bufet deschis. Se vor distribui alimente
ambalate şi băuturi răcoritoare pentru consum individual;
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