
Zalecenia higieniczne dla Uczestników wydarzeń artystycznych w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej im. 

Fryderyka Chopina w Gdańsku (zwanej dalej PFB lub Filharmonia) 

 

1. W celu zachowania obowiązujących przepisów dot. zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania 

epidemii COVID-19, na koncert/wydarzenie artystyczne (zwane dalej wydarzeniem) należy przyjść z 

odpowiednim wyprzedzeniem czasowym - zalecane minimum 30 minut przed rozpoczęciem 

wydarzenia. 

2. Przed wejściem do Filharmonii będą zobowiązani będą Państwo do przekazania podpisanego, 

aktualnego na dzień wydarzenia, oświadczenia o stanie zdrowia (wzór oświadczenia dostępny na 

stronie internetowej PFB) oraz wykonany będzie pomiar temperatury ciała. 

3. Osoby z temperaturą ciała powyżej 37,7  C̊ lub objawami przeziębienia (duszności, kaszel), a także 

nieposiadające aktualnego na dzień wydarzenia, wypełnionego i podpisanego oświadczenia nie będą 

wpuszczane na teren Filharmonii. 

4. Szatnie zostały wyłączone z użytkowania. Posiadaną odzież wierzchnią należy zabrać ze sobą na 

wyznaczone miejsce, tj. miejsca wyłączone z użytku dla publiczności. 

5. Na terenie Filharmonii obowiązuje: 

a) stosowanie się do niniejszych zaleceń, nadawanych komunikatów głosowych oraz poleceń obsługi 

widza, 

b) zachowanie odległości minimum 2 m pomiędzy innymi osobami (obowiązuje poza wyznaczonymi 

miejscami na widowni), 

c) przejście po macie dezynfekcyjnej, 

d) zakrywanie ust i nosa maseczką (zapewnionymi we własnym zakresie) od momentu wejścia do 

siedziby Filharmonii do czasu jej opuszczenia, 

e) dezynfekcja rąk na wejściu do Filharmonii oraz w innych miejscach wskazanych przez obsługę 

widza, 

f) zajmowanie na widowni tylko wyznaczonych i wskazanych miejsc. 

6. Z windy korzystać mogą wyłącznie: kobiety ciężarne, osoby niepełnosprawne wraz z opiekunem 

oraz rodzice z dzieckiem na ręku lub w wózku. 

7. Polska Filharmonia Bałtycka im. Fryderyka Chopina w Gdańsku zastrzega sobie prawo do odmowy 

Uczestnikowi wydarzenia wstępu lub wyproszenie go z terenu PFB w przypadku niezastosowania się 

do zaleceń, o których mowa powyżej. W przypadku braku uzasadnionej odmowy niezastosowania się 

do ww. zaleceń Uczestnikowi wydarzenia nie przysługuje roszczenie o zwrot kosztów zakupu 

biletu/biletów. 

8. Po zakończonym koncercie zostaną otwarte dodatkowe drzwi wyjściowe. Ww. wyjście zostanie 

oznakowane, a o jego lokalizacji informować będą obsługa widza oraz komunikaty głosowe. 

 


