Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 16/2020
Dyrektora Białostockiego Teatru Lalek
z dnia 12 sierpnia 2020 r.

Zasady dopuszczalności udostępnienia widowni teatralnych
Białostockiego Teatru Lalek w Białymstoku dla publiczności
w trakcie epidemii wirusa SARS-COV-2 na terenie
Rzeczpospolitej Polskiej
§1
PODSTAWOWE ZASADY ORGANIZACJI WIDOWNI

1. Poszczególne widownie – sale teatralne Białostockiego Teatru Lalek w Białymstoku są
udostępnione widzom pod warunkiem, iż zachowana zostanie zasada dostępności
co drugiego miejsca na widowni, z tym że nie więcej niż 50% liczby miejsc. Docelowo
udostępnia się na widowni Sceny Głównej do 98 miejsc siedzących; na widowni Sceny
Kameralnej – do 46 miejsc siedzących, na Sali Prób – do 20 miejsc siedzących.
2. Widz zobowiązany jest do zajęcia miejsca oznaczonego na bilecie wstępu.
3. Obowiązek zachowania jednego wolnego miejsca między widzami nie dotyczy widza,
który:
a) uczestniczy w pokazie z dzieckiem do ukończenia 13. roku życia;
b) zamieszkuje lub gospodaruje wspólnie z innym widzem;
c) jest 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.
4. Warunkiem udziału w przedstawieniu teatralnym jest bezwzględne stosowanie maseczki
ochronnej na nos i usta lub innego środka ochrony twarzy. Niezastosowanie się
do powyższego będzie skutkowało obowiązkiem opuszczenia sali.
5. Osoby nieposiadające środków ochrony indywidualnej nie zostaną wpuszczone na teren
Teatru.
6. Przed wejściem na widownię należy bezwzględnie zdezynfekować ręce. Urządzenia
do dezynfekcji są ustawione przed wejściem do Teatru oraz bezpośrednio przed wejściem
na widownię.
§2
ZASADY BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE TEATRU

1. Przedstawienia teatralne odbywają się wg repertuaru dostępnego na stronie internetowej.
2. Przerwa techniczna w celu dezynfekcji przestrzeni dostępnej dla widzów w tym widowni
wynosi pomiędzy każdym przedstawieniem teatralnym co najmniej 30 minut.
3. Zachowanie higieny stref dla publiczności oraz zaplecza uwzględnia:
a) zapewnienie dostępności środków do mycia i dezynfekcji rąk na terenie Teatru, m.in.
w toaletach oraz przy wejściach na teren Teatru i przy wyjściach, z uwzględnieniem
potrzeb osób z niepełnosprawnościami;
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b) udostępnienie możliwie jak największej liczby toalet i organizacji przedsięwzięcia tak,
aby móc zachować wymagany dystans;
c) oznaczenie dedykowanych pojemników na zużyte środki ochrony osobistej,
d) udostępnienie bezdotykowych podajników na ręczniki papierowe;
e) umieszczenie w widocznych miejscach instrukcji mycia rąk według rekomendacji GIS
z uwzględnieniem potrzeb osób z niepełnosprawnościami i dzieci,
f) sprzątanie, dezynfekcja toalet ze zwiększoną częstotliwością (minimum raz na godzinę
w trakcie trwania wydarzenia), dokumentowanie tych czynności.
Oznaczono miejsca jakie należy zajmować w kolejce do kasy Teatru z zachowaniem
dystansu 2 m.
W celu zapewnienia zwiększonego bezpieczeństwa sanitarnego sala teatralne są okresowo
ozonowane.
Osobie, która zakupiła bilet na przedstawienie teatralne w kasie Teatru, a której zostanie
odmówione wejście ze względu na podwyższoną temperaturę lub brak środków ochrony
osobistej, zostanie dokonany zwrot należności. Bilety zakupione przez Internet nie
podlegają zwrotowi.
Do realizacji zadań związanych z dbałością o zachowanie wszelkich ustalonych procedur
wyznacza się pracownika Działu Upowszechniania Teatru pracującego w dniu, w którym
odbywa się dane wydarzenie.
Za kontakt z właściwą stacją sanitarno-epidemiologiczną odpowiada specjalista ds. BHP
w BTL.
§3
PROCEDURA WEJŚCIA I WYJŚCIA PUBLICZNOŚCI

1. Uczestnictwo w wydarzeniu organizowanym na terenie Teatru jest równoznaczne
z akceptacją niniejszego dokumentu, którego zapisów uczestnik zobowiązuje się
przestrzegać.
2. Każdy wchodzący na spektakl teatralny lub wydarzenie odbywające się w Teatrze
zobowiązany jest po wejściu na teren Białostockiego Teatru Lalek do dezynfekcji rąk.
Urządzenia do dezynfekcji rąk ustawione są bezpośrednio przy wejściach do Teatru.
Ponadto bezpośrednio przy wejściach na daną salę – widownię umieszczono urządzenia
do dezynfekcji rąk, z których należy skorzystać każdorazowo przed wejściem na salę.
3. Każdy widz jest zobowiązany do niezwłocznego opuszczenia widowni po zakończeniu
spektaklu lub innego wydarzenia. Opuszczanie Teatru przez widzów następuje
z zachowaniem wymaganego przepisami prawa odstępu. W przypadku dużej ilości widzów
następuje udostępnienie największej możliwej liczby wyjść, aby zapewnić zachowanie
dystansu między widzami. Ruchem kieruje pracownik Działu Upowszechniania Teatru.
4. Każda osoba wchodząca do Teatru zobowiązana jest na żądanie pracownika Teatru poddać
się pomiarowi temperatury. Wynik pomiaru na poziomie 38,00 C i więcej powoduje
odmowę wstępu na teren Teatru. Każdy uczestnik wydarzenia zobowiązany jest do złożenia
pisemnego oświadczenia przy wejściu na teren Teatru, zgodnie z którym uczestnik, według
swojej najlepszej wiedzy, nie jest osobą zakażoną oraz nie przebywa na kwarantannie lub
pod nadzorem epidemiologicznym; podania danych kontaktowych (imienia, nazwiska oraz
numeru telefonu) w celu ew. kontaktu w przypadku wystąpienia zakażenia i konieczności
ograniczenia rozprzestrzeniania się COVID-19. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1
do niniejszego dokumentu. Treść klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych
osobowych przez Białostocki Teatr Lalek w związku z podjęciem działań prewencyjnych

w zakresie rozprzestrzeniania się COVID-19 stanowi załącznik nr 3 do niniejszego
Zarządzenia.
5. W przypadku grup zorganizowanych kontakt podaje organizator/opiekun grupy.
6. Dane w postaci imienia, nazwiska i numeru telefonu zebrane przed wydarzeniem są
przechowywane w kopercie z oznaczeniem godziny i dnia wydarzenia przez okres do
30 dni. Po tym okresie są niszczone w niszczarce dokumentów. W przypadku stwierdzenia
zakażenia wirusem SARS-COV-2 u osób przebywających w Białostockim Teatrze Lalek
dane kontaktowe zebrane podczas wydarzenia zostaną przekazane odpowiednim służbom.
§4
ZALECENIA DLA PERSONELU, ZESPOŁU AKTORSKIEGO ORAZ OSÓB
WSPÓŁPRACUJĄCYCH PRZY ORGANIZACJI WYDARZENIA
W PRZESTRZENI BTL
1. Pracownicy Teatru wyposażeni są w środki ochrony indywidualnej, w tym przyłbice/maski
ochronne, środki do dezynfekcji rąk. W przypadku bezpośredniej obsługi np. podczas
zakupu biletów w kasie używana jest przegroda mechaniczna, tzw. pleksiglas lub szkło
ochronne.
2. Artyści, personel techniczny oraz osoby współpracujące przy organizacji wydarzenia
w przestrzeni BTL, niebędące pracownikami Teatru są zobowiązane samodzielnie
wyposażyć się w środki ochrony indywidualnej, w szczególności w przyłbice/maski.
3. Regularna dezynfekcja powierzchni używanych przez artystów, włącznie z dekoracjami
i rekwizytami, z którymi mają bezpośredni kontakt.
4. Przeprowadzanie poszczególnych działań artystycznych z dostosowaniem odległości
1,5 metra pomiędzy występującymi tam, gdzie będzie to możliwe.
5. Kostiumy: ubieranie i rozbieranie bez garderobianych tam, gdzie to jest możliwe.
Po zdjęciu kostium powinien być włożony do worka, oznaczonego imieniem i nazwiskiem
danego artysty.
6. Do pracy w Teatrze mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby, bez jakichkolwiek objawów
wskazujących na chorobę zakaźną.
7. Artyści (aktorzy), personel techniczny oraz wszystkie osoby współpracujące przy
organizacji wydarzenia w przestrzeni BTL, co najmniej raz na miesiąc lub w momencie
przystąpienia do pracy, zobowiązani są do wypełnienia oświadczenia na temat stanu
zdrowia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego dokumentu. Treść
klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych przez Białostocki Teatr Lalek
w związku z podjęciem działań prewencyjnych w zakresie rozprzestrzeniania się COVID19 stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego Zarządzenia.
8. Zbierane oświadczenia są przechowywane w kopercie z oznaczeniem dnia złożenia przez
okres do 30 dni. Po tym okresie są niszczone w niszczarce dokumentów. W przypadku
stwierdzenia zakażenia wirusem SARS-COV-2 u osób przebywających w Białostockim
Teatrze Lalek, dane kontaktowe zebrane wraz z oświadczeniem (imię i nazwisko oraz
numer telefonu) zostaną przekazane odpowiednim służbom.
9. Powyższe zasady określone w ustępach o 4 do 8 stosuje się odpowiednio do artystów,
personelu technicznego oraz osób współpracujących przy organizacji wydarzenia
w przestrzeni BTL, niebędących pracownikami Teatru.
10. Wprowadzono optymalizację liczby obsługi widza z zachowaniem reżimu sanitarnego.

§5
PROCEDURY POSTĘPOWANIA
KORONAWIRUSEM

W

PRZYPADKU

PODEJRZENIA

ZAKAŻENIA

1. W przypadku wystąpienia u pracownika lub widza niepokojących objawów sugerujących
zakażenie koronawirusem, należy niezwłocznie odsunąć go od pracy/odseparować
od innych osób w miejscu do tego przeznaczonym lub poprosić, aby transportem
indywidualnym udał się do domu lub na oddział zakaźny. W przypadku pogarszania się
jego stanu zdrowia należy zadzwonić pod numer alarmowy 999 lub 112.
2. Należy zgłosić incydent do dyrektora BTL oraz specjalisty do spraw BHP, co umożliwi
obsłudze ustalenie obszaru, w którym poruszała się i przebywała osoba potencjalnie
zakażona koronawirusem, przeprowadzić rutynowe sprzątanie, zgodnie z procedurami
oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
3. Należy ustalić listę pracowników oraz widzów obecnych w tym samym czasie
w części/częściach Teatru, w których przebywała osoba potencjalnie zakażona
koronawirusem i stosować się do wytycznych Ministra Zdrowia oraz Głównego Inspektora
Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/, odnoszących się do osób,
które miały kontakt z zakażonym. Powyższa lista może być udostępniona tylko
odpowiednim pracownikom powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

Załącznik nr 1
do „Zasady dopuszczalności
udostępnienia widowni teatralnych
Białostockiego Teatru Lalek w Białymstoku
dla publiczności w trakcie epidemii
wirusa SARS-COV-2 na terenie Rzeczpospolitej Polskiej”

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA

Imię ……………………………
Nazwisko………………………
nr telefonu……………………..

Oświadczam, że:
1) według swojej najlepszej wiedzy, nie jestem osobą zakażoną wirusem SARSCoV-2 oraz nie przebywam na kwarantannie lub pod nadzorem
epidemiologicznym;
2) zostałem/zostałam poinformowany/na o obowiązku samodzielnego
wyposażenia się w materiały ochrony osobistej;
3) zostałem/am poinformowany/na, że moje uczestnictwo w wydarzeniu jest
równoznaczne z akceptacją „Zasad dopuszczalności udostępnienia widowni
teatralnych Białostockiego Teatru Lalek w Białymstoku dla publiczności
w trakcie epidemii wirusa SARS-COV-2 na terenie Rzeczpospolitej Polskiej”,
których to zasad jako uczestnik zobowiązuję się przestrzegać;
4) zostałem/zostałam poinformowany/na, że zebranie moich danych osobowych
umożliwi kontakt ze mną jako uczestnikiem wydarzenia po jego zakończeniu,
by ułatwić służbom sanitarnym dochodzenie epidemiologiczne na wypadek
wykrycia, że osoba zakażona brała udział w danym wydarzeniu.
Potwierdzam, że zapoznałem/am się z treścią klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania
moich danych osobowych przez Białostocki Teatr Lalek w Białymstoku w związku
z podjęciem działań prewencyjnych w zakresie rozprzestrzeniania się COVID-19.

……………………………………………
Data i podpis

Załącznik nr 2
do „Zasady dopuszczalności
udostępnienia widowni teatralnych
Białostockiego Teatru Lalek w Białymstoku
dla publiczności w trakcie epidemii
wirusa SARS-COV-2 na terenie Rzeczpospolitej Polskiej”

OŚWIADCZENIE
Imię ……………………………
Nazwisko………………………
nr telefonu……………………..

Oświadczam, że:
1) według swojej najlepszej wiedzy, nie jestem osobą zakażoną SARS-CoV-2 oraz
nie przebywam na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym;
2) w przypadku jakichkolwiek symptomów zakażenia poinformuję o tym
odpowiednie służby sanitarne oraz Białostocki Teatr Lalek w Białymstoku
w celu uzgodnienia dalszego toku postępowania;
3) zostałem/zostałam poinformowany/na o obowiązku korzystania z materiałów
ochrony osobistej;
4) akceptuję „Zasady dopuszczalności udostępnienia widowni teatralnych
Białostockiego Teatru Lalek w Białymstoku dla publiczności w trakcie epidemii
wirusa SARS-COV-2 na terenie Rzeczpospolitej Polskiej” i zobowiązuję się je
przestrzegać;
5) zostałem/zostałam poinformowany/na, że zebranie moich danych osobowych
umożliwi kontakt ze mną, by ułatwić służbom sanitarnym dochodzenie
epidemiologiczne na wypadek wykrycia, że osoba zakażona przebywała
w Teatrze.
Potwierdzam, że zapoznałem/am się z treścią klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania
moich danych osobowych przez Białostocki Teatr Lalek w Białymstoku w związku z podjęciem
działań prewencyjnych w zakresie rozprzestrzeniania się COVID-19

……………………………………………
Data i podpis

Załącznik nr 3
do „Zasady dopuszczalności
udostępnienia widowni teatralnych
Białostockiego Teatru Lalek w Białymstoku
dla publiczności w trakcie epidemii
wirusa SARS-COV-2 na terenie Rzeczpospolitej Polskiej”

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Białostocki Teatr Lalek
w związku z podjęciem działań prewencyjnych w zakresie rozprzestrzeniania się COVID-19
Poniżej, Białostocki Teatr Lalek przestawia informację dotyczącą przetwarzania danych
osobowych na potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa pracowników, kontrahentów, osób
współpracujących z Teatrem i odwiedzających instytucję oraz w celu przeciwdziałania
rozprzestrzeniania się COVID-19 w siedzibie BTL. Niniejsza klauzula dotyczy kwestii przetwarzania
danych osobowych związanych z uzyskiwaniem informacji na temat stanu zdrowia oraz obowiązkowi
poddania się kwarantannie osób fizycznych przebywających na obszarze Teatru, w ramach działań
przeciwdziałania pandemii koronawirusa (m.in. informacja o objawach chorobowych, pomiar
temperatury ciała).

Klauzula informacyjna
Zgodnie z art.13 ust.1 i ust.2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO ),
informujemy, że:
1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Białostocki Teatr Lalek, z siedzibą przy ul.
Kalinowskiego 1, 15-875 Białystok, tel.: 85 742-50-31, kontakt mailowy pod adresem:
teatr@btl.bialystok.pl.
2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym może Pan/Pani
skontaktować się mailowo: iod@btl.bialystok.pl lub telefonicznie: tel. 85 742 50 31 wew. 121, we
wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw
związanych z przetwarzaniem danych.
3. Pani/Pana dane osobowe Administrator będzie przetwarzał w następujących celach i podstawach
prawnych:
a) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze
w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa pracowników, współpracowników i kontrahentów
Administratora oraz osób odwiedzających instytucję (podstawę stanowi przepis art. 6 ust 1 lit c)
RODO);
b) działania podejmowane w zakresie ochrony życia i zdrowia osoby, której dane dotyczą, podejmowane
są w celu ochrony żywotnych interesów tej osoby, a także ochrony żywotnych interesów pracowników,
współpracowników i kontrahentów Administratora oraz osób odwiedzających instytucję - podstawę
prawną stanowi przepis art. 6 ust 1 lit d) RODO w związku z ustawą z dnia 2 marca 2020 r.
o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem
COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych;

c) ze względów związanych z interesem publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego, takich jak
ochrona przed poważnymi transgranicznymi zagrożeniami zdrowotnymi, w zakresie gromadzenia
informacji o stanie zdrowia – na podstawie art. 9 ust 1 lit. i) RODO.
Przetwarzanie danych we wskazanych powyżej celach jest niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa
pracownikom, współpracownikom i kontrahentom Administratora, jak również osobom odwiedzającym
instytucję oraz podjęcia działań w celu ochrony zdrowia i życia osób, których dane dotyczą
i przeciwdziałania pandemii koronawirusa.
4. Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania
na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu ustania celu danego przetwarzania, w tym
z uwzględnieniem wymogów w tymże zakresie wynikających z właściwych przepisów prawa.
W szczególności Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres do 30 dni, chyba że zaistnieje
konieczność przetwarzania danych z uwagi na żywotne interesy osoby, której dane dotyczą lub
nałożenie na Administratora obowiązków wynikających z przepisów prawa.
•
•
•
•

7. Posiada Pani/Pan prawo do:
żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
przenoszenia danych,
wniesienia skargi do organu nadzorczego.
8. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych osobowych narusza
przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych.
9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych umożliwiających Pana/Pani identyfikację jest
obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a
konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zrealizowania celu
przetwarzania, w tym wstępu do siedziby Białostockiego Teatru Lalek.
10. Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
profilowaniu.

