Teatrul de Revistă „CONSTANTIN TĂNASE”
Calea Victoriei nr. 33, sector 1, Bucureşti

Informații utile și reguli de conduită socială privind măsurile pentru prevenirea
contaminării cu SARS-CoV2
Odată cu debutul Stagiunii Estivale la Teatrul de Vară HERĂSTRĂU vă facem cunoscut setul
de reguli pe care spectatorii trebuie să le respecte, pentru prevenirea contaminării cu noul
coronavirus SARS-CoV-2 și pentru desfășurărea spectacolelor în condiții de siguranță.
Nu înainte de a vă mulțumi și de a vă asigura că vă așteptăm cu drag la toate
spectacolele noastre!





Purtați mască de protecție! Chiar dacă trebuie să purtați masca pe toată durata
spectacolului, astfel încât să acopere nasul și gura, noi vom ști că vă bucurați, că râdeți și că
vă simțiți bine cu adevărat! Aplauzele dumneavoastră înseamnă enorm pentru noi!
Măsurăm temperatura la intrarea în incinta Teatrului de Vară HERĂSTRĂU. Conform
reglementărilor în vigoare, suntem obligați să efectuăm termoscanarea fiecărui spectator;
în cazul în cazul în care valoarea acesteia depășește 37,3 grade, nu vom putea permite
accesul, dar vă vom aștepta la următoarele reprezentații.
Păstrați distanța! Spectatorii trebuie să respecte distanța de 2 m și să ocupe locurile
primite la achiziționarea biletelor (menționăm faptul că acestea a fost selectate special în
diagrama Teatrului de Vară, astfel încât să respectăm distanțarea socială).

Vă recomandăm să ajungeți cu aproximativ jumătate de oră înainte de începerea spectacolului
(ora 20:00) pentru a avea timp de a trece de etapa de verificare a biletelor și a temperaturii și a
ocupa locurile corespunzătoare.
Vă rugăm să respectați indicațiile persoanlului Teatrului de Revistă ”Consatntin Tănase”; scopul
lor este doar acela de a vă ajuta și de a se asigura că veți avea parte cu toții de o seară minunată!
Vă mulțumim!
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