
Hygienické a protipandemické opatrenia počas 

predstavenia 

OPATRENIA PROTI ŠÍRENIU OCHORENIA COVID-19 

 

Milí diváci, tešíme sa, že Vás opäť môžeme privítať v našom divadle. 
Veríme, že aj napriek istým obmedzeniam, si v našom divadle oddýchnete, prídete 
na nové myšlienky a prežijete príjemný a  pohodový večer. Prosíme vás, aby ste na 
základe súčasných nariadení podľa covid automatu a aktuálnych právnych 
predpisov dodržiavali nasledovné opatrenia: 

 Pri účasti na kultúrnom podujatí a pri príchode a odchode  z priestorov 
kultúrneho  podujatia je potrebné  zabezpečiť dodržiavanie rozostupov 2 m 
medzi osobami; to neplatí pre: 

1. osoby žijúce v spoločnej domácnosti,  
2. partnerov,  
3. umelcov vykonávajúcich umeleckú činnosť,  
4. osoby usadené v hľadisku podujatia. 

 Vstup do divadla je možný len po predložení potvrdenia o negatívnom 
antigénovom teste na Covid-19 nie staršom ako 24 hodín, resp. potvrdenia 
o negatívnom PCR teste nie staršom ako 72 hodín. 

 Dýchacie cesty je potrebné mať prekryté po celý čas prítomnosti v budove 
Štátneho divadla Košice - od vstupu do divadla, platí to aj pre pohyb vo foyeri a 
v sále pred predstavením, počas predstavenia, cez prestávku a pri vychádzaní 
zo sály 

 Rešpektujte prosím pokyny uvádzačiek. 

 Pri vstupe do budovy Štátneho divadla Košice a v mieste kultúrneho podujatia 
prosím využite dávkovače na alkoholovú dezinfekciu, resp. iný adekvátny 
spôsob dezinfekcie rúk. 

 Po kontrole vstupeniek Vám bude odmeraná telesná teplota. 

 Štátne divadlo Košice je povinné od Vás vyžadovať kontaktné údaje (telefonický 
alebo emailový kontakt), ktoré bude uchovávať po dobu dvoch týždňov od  
ukončenia  podujatia a to  na  účely  epidemiologického  vyšetrovania, 

 V prípade vzniku akútneho respiračného ochorenia (napr. horúčka, kašeľ, 
nádcha, sťažené dýchanie) je osoba povinná ostať v domácej izolácií - nemôže 
sa zúčastniť kultúrneho podujatia, 

 Ak sa u osoby prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, je potrebné 
telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a opustiť miesto kultúrneho 
podujatia. 

 V budove Štátneho divadla Košice prosím rešpektujte zákaz podávania rúk. 

 Max. počet divákov v sále historickej budovy je 250, na Malej scéne 72. 
Každý druhý rad je voľný a voľné miesto je aj medzi návštevníkmi, ktorí neprišli 
spolu, prípadne nie sú z jednej domácnosti. 

 Rizikovým skupinám obyvateľstva (osoby vo veku 60 a viac rokov, osoby s 
chronickým ochorením srdca, ciev, pľúc, obličiek a metabolického systému a 



osoby s oslabenou imunitou a tehotné ženy) odporúčame zvážiť účasť na 
kultúrnom podujatí, s výnimkou už zaočkovaných osôb. 

 V aktuálnom období nebude možné využívať šatne, keďže budú dočasne 
zatvorené; svoje zvrchníky si môžete položiť v sále na sedadlo pred Vami resp. 
za Vami.  

 Bufety sú až do odvolania zatvorené. Rovnako je zakázané v budovách 
Štátneho divadla Košice konzumovať vlastné pokrmy a nápoje. 

 Prosíme Vás o dodržiavanie respiračnej etikety (kašľať, kýchať do vreckovky 
alebo do lakťa), obmedziť osobný kontakt, najmä zákaz podávania rúk a iné. 

 Účinkujúcim nie možné posielať kvetinové, ani iné dary.  

 

Podmienku negatívneho výsledku antigénového/PCR testu na ochorenie 
COVID-19, je  možné nahradiť potvrdeniami o nasledovných skutočnostiach:  

 osoba bola zaočkovaná druhou dávkou mRNA vakcíny proti ochoreniu COVID-
19 a od tejto udalosti uplynulo viac ako 14 dní,  

 osoba bola zaočkovaná prvou dávkou vektorovej vakcíny proti ochoreniu 
COVID-19 a od tejto udalosti uplynulo viac ako 4 týždne,  

 osoba je viac ako 14 dní po 1. dávke očkovania proti ochoreniu COVID-19 
(mRNA alebo vektorovou vakcínou), ak bola prvá dávka očkovania podaná v 
intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19,  

 osoba prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami,  

 ide o osobu do 10 rokov veku.  

Ak by ste sa chceli otestovať pred predstavením, neďaleko vstupu do divadla 
na Hlavnej ul.  č.40  (Vitézov dvor) je mobilné odberové miesto, kde Vám test 
urobia aj bez objednávky každý deň do 16:45 


