Szczecin, 30 listopada 2021 r.

Zarządzenie nr 56/2021

W

sprawie

zmian

do

Procedury

Bezpieczeństwa

dla

uczestników

wydarzeń/gości Filharmonii im Mieczysława Karłowicza w Szczecinie w trakcie epidemii
SARS-CoV-2, stanowiącej załącznik do ww. zarządzenia.
zarządzam co następuje:
§1
Zmieniam Procedury bezpieczeństwa dla uczestników wydarzeń/gości Filharmonii im
Mieczysława Karłowicza w Szczecinie w trakcie epidemii SARS-CoV-2:
W punkcie 1 zmieniam liczbę widzów, która może jednocześnie brać udział w wydarzeniu:
•
•
•
•

Hol główny
Sala Symfoniczna
Sala Kameralna
Galeria Poziom 4.

– 148 osób (poza obszarem kawiarni);
– 476 osób;
– 96 osób;
– 106 osoby.

Koryguję uwagę w pkt.1 dotyczące ograniczenia liczby widzów z 75% na 50%
§2
Zmieniam treść oświadczenia dla osób zaszczepionych z:
możliwości zakupu biletów przez osoby zaszczepione ponad limit 75 % widowni.
na
możliwości zakupu biletów przez osoby zaszczepione ponad limit 50 % widowni.

Procedury bezpieczeństwa dla uczestników wydarzeń/gości Filharmonii im Mieczysława
Karłowicza w Szczecinie w trakcie epidemii SARS-CoV-2
1. W wydarzeniu organizowanym w Filharmonii może brać udział określona liczba widzów, która
dla poszczególnych przestrzeni obiektu wynosi:
•

Hol główny

– 148 osób (poza obszarem kawiarni);

•

Sala Symfoniczna

– 476 osób;

•

Sala Kameralna

– 96 osób;

•

Galeria Poziom 4.

– 106 osób;

Uwaga: zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021r. w sprawie
ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu
epidemii (Dz.U. Poz. 861 z 2021 z późn. zm.) powyższe ograniczenie liczby widzów do 50% nie
dotyczy osób zaszczepionych przeciwko COVID-19.
2. Zwiedzanie budynku możliwe jest w grupie maksymalnie 15 osób po uprzednim umówieniu
terminu z przewodnikiem Filharmonii.
3. Korzystający z przestrzeni obiektu oraz uczestnicy wydarzenia mają obowiązek przez cały czas
przebywania w obiekcie:
•

zachowywania co najmniej 1,5 metra odstępu od innych osób;

•

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

•

zakrywania przy pomocy maseczki ust i nosa zapewnionej we własnym zakresie.

4. Przy udziale w wydarzeniach organizowanych na zasadzie wynajmu sali wprowadzenie
obowiązku złożenia stosownego pisemnego oświadczenia, że według swojej najlepszej wiedzy,
nie jest osobą zakażoną oraz nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem
epidemiologicznym, należy do decyzji organizatora wydarzenia. Wzór i sposób składania
oświadczeń mogą różnić się od przyjętych przez Filharmonię.
5. W obiekcie wznawia się funkcjonowanie szatni obsługiwanej 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.
6. Pierwszeństwo korzystania z wind osobowych na terenie budynku przysługuje osobom
z niepełnosprawnościami, rodzinom z małymi dziećmi i kobietom ciężarnym.
7. Udział widzów w wydarzeniu, poza zasadami wskazanymi powyżej, jest możliwy pod
warunkiem zajęcia ściśle określonych miejsc na widowni.
8. Nie wymaga się zachowania jednego wolnego miejsca ani odległości nie mniejszej niż 1,5m od
siebie w przypadku:
•

sprawowania opieki nad dzieckiem do ukończenia 13. roku życia;

•

sprawowania opieki nad osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobą z
orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o potrzebie
kształcenia specjalnego lub osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może
poruszać się samodzielnie.

•

osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących.

9. 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.
10. Wydarzenia odbywają się w określonych godzinach bez przerwy w trakcie ich trwania.
Sugerowany czas programu wydarzenia – max 80 min.
11. Rozejście się publiczności przebiegać będzie z zachowaniem następujących zasad:
•

zachowanie odległości min. 1,5m od pozostałych uczestników.

12. 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.
13. 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.
14. Niniejsze procedury obowiązują do odwołania.

Załącznik nr 1 – wzór oświadczenia dla osoby wchodzącej do obiektu Filharmonii

Oświadczam, że osoba, która zajmie wskazane na bilecie miejsce siedzące została zaszczepiona przeciw
COVID-19, a od szczepienia ochronnego minęło 14 dni oraz. Jednocześnie wyrażam zgodę na
przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie identyfikacji i pozyskania przez Administratora –
Filharmonię im. M. Karłowicza w Szczecinie informacji o szczepieniu w celu skorzystania z możliwości
zakupu biletów przez osoby zaszczepione ponad limit 50 % widowni.
Rozumiem, że udzielona przeze mnie zgoda może zostać w każdej chwili odwołana.

Miejsce numer:…………………………………….

………………………………………………….

(wg numeru biletu)

(podpis)

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych jest Filharmonia im. M. Karłowicza w Szczecinie z siedzibą ul. Małopolska
48 w Szczecinie, 70-515 Szczecin), tel.: sekretariat: (+48 91 430 95 11), adres poczty elektronicznej:
sekretariat@filharmonia.szczecin.pl przedstawicielem administratora jest Dyrektor Filharmonii im. M.
Karłowicza w Szczecinie dalej zwany jako „Administrator”.
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych,
pod adresem e-mail: iod@filharmonia.szczecin.pl
Przetwarzanie danych we wskazanych powyżej celach odbywa się na podstawie Państwa zgody ( art. 6 ut. 1 lit a
RODO).
Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora do czasu niezbędnego do realizacji obowiązków w
związku z zagrożeniem epidemicznym (przez 2 tygodnie) a następnie zniszczone.
Pani/Pana dane nie będą przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy lub do organizacji
międzynarodowej, także nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji ani nie będą
profilowane.
Przysługuje Pani/Panu:
1. prawo dostępu do swoich danych,
2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
3. prawo do ograniczenia przetwarzania,
4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2,
00-193 Warszawa);

