
Zasady bezpieczeństwa obowiązujące pracowników oraz publiczność podczas 
przebywania w Galerii Opera w Teatrze Wielkim - Operze Narodowej w 

związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu wirusa SARS-CoV-2 

 
 
I. OGÓLNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA 

1. Pracownicy, współpracownicy oraz publiczność Galerii Opera są zobowiązani do 
przestrzegania niniejszych zasad. 

2. Galeria Opera jest otwarta od środy do niedzieli w godzinach 11:00-18:00. 
3. Publiczność może wejść do Galerii Opera wejściem A-036 od strony kas 

przedsprzedaży, które z przestrzenią Galerii Opera są zabezpieczone zgodnie z 
niniejszymi zasadami.  

4. Do wejścia do Galerii Opera upoważnia bilet wstępu zakupiony w kasach w holu 
głównym Teatru. Zakup biletu powinien odbywać się w miarę możliwości 
bezgotówkowo. 

5. Pracownicy oraz współpracownicy Galerii Opera są osobiście odpowiedzialni za 
przestrzeganie następujących zasad bezpieczeństwa: 
a) zwracania szczególnej uwagi na stan zdrowia osób przebywających na terenie 

Galerii Opera, reagując w każdym przypadku stosownie do okoliczności z 

zachowaniem zasad własnego bezpieczeństwa, w tym  przestrzegania obowiązku 

niezwłocznego poinformowania przełożonego o pojawieniu się u siebie lub 

innego pracownika/współpracownika, osoby odwiedzjącej Galerię Opera w 

charakterze publiczności symptomów choroby zakaźnej,  

b) dezynfekowania rąk płynami/żelami, zabezpieczonymi na specjalnych 
stanowiskach, przed każdorazowym wejściem  do Galerii Opera, 

c) przestrzegania zasad dystansu społecznego (utrzymywania stosownego odstępu – 
co najmniej 1,5 m), jeżeli jest to możliwe ze względu na charakter wykonywanej 
działalności; w sytuacji gdy nie jest to możliwe – stosowanie środków ochrony 
osobistej zgodnie z niniejszymi zasadami, 

d) pracownicy ochrony, kas i informacji są zobowiązani do pracy w 
przyłbicach/maseczkach zakrywających usta i nos oraz rękawiczkach 
jednorazowych (środki ochrony osobistej powinny być zmieniane zgodnie z 
zaleceniami producenta), 

e) wyrzucania środków ochrony jednorazowej typu: maseczki, rękawiczki do 
wskazanego, zamykanego kosza na śmieci,  

f) stosowania się do innych poleceń przełożonych i innych upoważnionych osób w 
zakresie realizacji obowiązku przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-
CoV-2. 

 
6. Każda z osób odwiedzających Galerię Opera w charakterze publiczności jest 

zobowiązana do: 
a) stosowania w czasie pobytu w Galerii Opera środków ochrony osobistej w postaci 

maseczek zakrywających nos i usta,  



b) dezynfekowania rąk płynami/żelami, zabezpieczonymi na specjalnych 
stanowiskach, przed każdorazowym wejściem  do Galerii Opera,  

c) przestrzegania zasad dystansu społecznego - utrzymywania stosownego odstępu 
– co najmniej 1,5 m, 

d) wyrzucania środków ochrony jednorazowej typu: maseczki, rękawiczki do 
wskazanego kosza na śmieci. 

II. ZASADY KORZYSTANIA Z POMIESZCZEŃ GALERII OPERA 

1. W salach Galerii Opera może przebywać jednocześnie łącznie 20 osób w tym: 5 osób 
w sali pierwszej, 10 osób w sali drugiej i 6 osób w sali trzeciej, w przestrzeni wokół 
schodów może przebywać 6 osób.  

2. Kontrolę nad przestrzeganiem stanu ilościowego osób korzystających z Galerii Opera 
w jednym czasie sprawuje pracownik ochrony, rozdając przy wejściu kolejne 
numerki, które zwiedzający będą oddawać przy wyjściu. Numerki po każdym użyciu 
będą dezynfekowane. 

3. Kontrolę nad realizacją obowiązków przewidzianych dla publiczności Galerii Opera 
sprawują pracownicy ochrony, którzy obowiązani są do bieżącego weryfikowania 
tych obowiązków przez publiczność. 

4. Możliwość korzystania z szatni jest wyłączona.  
5. Informacja o zasadach bezpieczeństwa korzystania z Galerii Opera znajduje się przy 

wejściu do Galerii Opera.  
6. Teatr Wielki - Opera Narodowa zastrzega sobie prawo do odmowy wpuszczenia do 

Galerii Opera osoby, u której występują symptomy choroby zakaźnej. W przypadku 
pojawienia się takich symptomów w trakcie pobytu w Galerii Opera, Teatr zastrzega 
sobie prawo do żądania od takiej osoby opuszczenia Galerii.  

7. Dostępność wydawnictw związanych z wystawą ogranicza się do sprzedaży online  za 
pośrednictwem butik.teatrwielki.pl. 

 
 


