MĚSTSKÉ CENTRUM
KULTURY A VZDĚLÁVÁNÍ
Týn nad Vltavou
Vážení příznivci kultury v Týně nad Vltavou,
Vláda od 22. listopadu 2021 omezuje konání kulturních a společenských akcí
pro území České republiky kvůli šíření koronaviru SARS CoV-2.
Omezeny jsou koncerty a jiná hudební, divadelní, ﬁlmová a další umělecká představení,
návštěvy a prohlídky muzeí, galerií i výstavních prostor.
Z těchto důvodů jsme nuceni přijmout tato opatření:

Městský dům kultury Sokolovna
Pokud je přítomno více než 20 diváků, musí všichni diváci starší 12 let
prokázat splnění jedné z následujících podmínek vstupu:
* prodělání laboratorně potvrzeného onemocnění covidem-19 v době ne delší než 180 dnů
přede dnem konání obřadu, aplikaci očkování proti covidu-19, přičemž od poslední dávky
vakcíny (druhé u dvoudávkových vakcín, první u jednodávkových vakcín), musí uplynout
nejméně 14 dní.
* u dětí mladších 18 let a osob s kontraindikací k očkování lze k prokázání bezinfekčnosti
použít i RT-PCR test starý nejvýše 72 hodin.
* všichni přítomní musí mít po celou dobu nasazený respirátor bez výdechového ventilu
min. třídy FFP2 (KN95 / N95).
* v hledišti je možné konzumovat jídlo i nápoje. Ihned poté, co dopijete či dojíte si prosím
nasaďte respirátor!

Městské muzeum / Městská galerie
* návštěvníci mezi sebou musí dodržovat rozestup alespoň 1,5 metru,
nejde-li o členy jedné domácnosti či žáky a studenty z jedné školy.
* skupinové prohlídky jsou možné. Pokud se jí účastní více než 20 osob,
musí účastníci starší 12 let prokázat splnění jedné z výše zmíněných podmínek.

Městská knihovna
* v provozovně nesmí být přítomno více zákazníků, než je 1 zákazník na 10 m 2 plochy;
v případě provozovny s plochou menší než 10 m 2 se toto omezení nevztahuje na dítě
mladší 15 let doprovázející zákazníka a na doprovod zákazníka, který je držitelem
průkazu osoby se zdravotním postižením.
* knihy a ostatní knihovní dokumenty je možné vracet do BIBLIOBOXU
nebo v Půjčovně u okénka Vracení ve výpůjční době knihovny.
Sledujte aktuální informace
na www.kulturatyn.cz a na facebooku.
Děkujeme za pochopení.
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