OBEC

BÁNOV

Obecný úrad Bánov
Hviezdoslavova 34, 941 01 Bánov

HROMADNÉ PODUJATIA
MENŠIEHO ROZSAHU V PRIESTOROCH
KULTÚRNEHO DOMU BÁNOV A KINA SOKOL
Obec Bánov zastúpená starostom obce PhDr. Milošom Rybárom na základe
usmernení Vlády Slovenskej republiky a Úradu verejného zdravotníctva
Slovenskej republiky počnúc dňom 01.06.2020 (pondelok) až do odvolania
otvára za prísnych epidemiologických opatrení
-

všetky spoločenské priestory Kultúrneho domu Bánov
(okrem kuchyne) a kina SOKOL pre verejnosť,
zároveň dovoľuje za prísnych epidemiologických opatrení

-

všetkým fyzickým a právnickým osobám rezervovať si priestory
Kultúrneho domu Bánov (okrem kuchyne) a kina SOKOL
za účelom usporadúvania hromadných podujatí kultúrnej,
spoločenskej či inej povahy v počte do 100 osôb,
konkrétne: oslavy, svadby, kary, skúšky a predajné akcie,

-

podávanie stravy (s inventárom) len prostredníctvom donášky jedál
externou kateringovou alebo inou službou.

Obec Bánov neposkytuje v priestoroch Kultúrneho dom Bánov a kina SOKOL
žiadne stravovacie služby. Priestory kuchyne a samotný inventár
v Kultúrnom dome Bánov nebudú pre verejnosť k dispozícii.

1

Epidemiologické opatrenia platné pre všetky fyzické a právnické osoby,
ktoré užívajú priestory Kultúrneho domu Bánov a kina SOKOL Bánov od
01.06.2020 (pondelok) za účelom usporadúvania hromadných podujatí
kultúrnej, spoločenskej či inej povahy (svadby, oslavy, kary, skúšky
a predajné akcie):
-

dovolené sú podujatia v počte do 100 osôb,

-

osoby sú povinné pri vstupe na miesto hromadného podujatia: vykonať
dezinfekciu rúk, mať prekryté horné dýchacie cesty a rešpektovať
pokyny prenajímateľa,

-

pre osoby, ktoré majú nariadenú karanténu alebo akékoľvek príznaky
respiračného infekčného ochorenia platí zákaz vstupu do priestorov
hromadného podujatia,

-

pri príchode, účasti a odchode z priestorov hromadného podujatia je
nutné dodržiavať medzi osobami rozostupy 2 m, to neplatí pre osoby
žijúce v spoločnej domácnosti,

-

nepodávať si ruky a dodržiavať respiračnú etiketu (kašľať a kýchať do
vreckovky, resp. do lakťového ohybu),

-

pri usporiadaní divadelných, hudobných, filmových a iných umeleckých
predstavení platia nasledovné opatrenia: dvojmetrové odstupy sediacich
divákov, dve sedadlá vedľa seba môžu byť pridelené len na požiadanie
a to pre rodinných príslušníkov alebo partnerov, zákaz predaja
a konzumácie pokrmov alebo nápojov, návštevníci musia po zakúpení
vstupenky bezodkladne zaujať svoje miesto v sále a každý návštevník je
povinný rešpektovať pokyny usporiadateľa,

-

nájomca je povinný prenajímateľovi poskytnúť zoznam prítomných
osôb, prenajímateľ je zároveň povinný po uplynutí doby 30 dní tento
zoznam bezodkladne zlikvidovať.

Tieto opatrenia a usmernenia nadobúdajú účinnosť
dňa 1. júna 2020 a sú platné až do dovolania.

PhDr. Miloš Rybár
starosta obce Bánov
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