Aprobat prin Ordinul Directorului general al Consiliului Raional Orhei
Nr. 81 din 25 septembrie 2020

REGULAMENT
cu privire la prezentarea spectacolelor în aer liber
În scopul protejării sănătății publice precum și a personalului angajat, întru evitarea îmbolnăvirii și
limitarea răspândirii infecției cu COVID-19, și în conformitate cu Instrucțiunile privind măsurile de
prevenire și control a infecției COVID-19 la organizarea spectacolelor, în aer liber, (Hotărîrea nr.21, 24
iulie și 29 iulie 2020 a Comisiei naționale extraordinare de sănătate publică), Consiliul Raional Orhei
stabilește prezentul Regulament de prezentare a spectacolelor și activităților cultural-artistice în aer
liber în perioada 3 – 4 Octombrie începând cu ora 11:00 , cu durata pana la 21:00, care vor avea lor la
Chateau Vartely, or. Orhei, stabilind următoarele măsuri de precauție obligatorii:
1. Își asumă riscurile ce revin în urma organizării evenimentelor în aer liber de către toți
participanții: spectator, artist, furnizor de servicii sau lucrător.
2. Amenajarea spațiului astfel încât să permită menținerea distanței fizice de 1 metru între
persoane.
3. Menținerea distanței fizice de 1 metru între oricare două persoane, excepție fac membrii
aceleași familii și/sau grupuri de până la 3 persoane.
4. Plasarea, la loc vizibil, a anunțurilor scrise privind regulile de distanțare fizică și ccele de acces în
cadrul spațiului delimitat, aferent evenimentului.
5. Delimitarea clară a spațiului în care se va desfășura spectacolul.
6. Evitarea aglomerației la intrarea în spațiul delimitat; accesul în spațiu se va face cu respectarea
de către participanții a distanțării de minimum 1 metru; stabilirea fluxurilor de intrare/ieșire
separate, unice pentru facilitarea menținerii distanței fizice.
7. Se va evita ruperea sau atingerea biletelor. Biletele se vor comercializa doar online prin
intermediul platformei de vinzari bilete Iticket.md
8. În cazul în care angajații/organizatorii evenimentului au fost în contact cu un caz suspect sau
confirmat de infecție cu COVID-19 se vor izola la domiciliu și vor respecta regulile de siguranță
generale.
9. „Chateau Vartely” se angajează să protejeze sănătatea publică și a personalului angajat
stabilind măsuri de igienă individuală;
- plasarea de soluții dezinfectante la intrare în spațiul evenimentului;
- instruirea personalului privind măsurile de igienă;
- menționări repetate pentru măsuri de siguranță;
- igienizarea frecventă a mâinilor și evitarea atingerii feței cu mâinile neigenizate.
10. Măsurarea temperaturii, precum și efectuarea triajului observațional la intrarea în zona
delimitată a evenimentului pentru echipa de organizare, echipa artistică și pentru public.
Persoanele care refuză să le fie verificată temperatura nu vor avea acces la eveniment. Nu se va
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permite accesul persoanelor simptomatice (tuse, strănut, rinoree, febră, stare generală
modificată) și nici al celor care înregistrează temperatura măsurată mai mare de 37,0°C.
Dezinfectarea frecventă a suprafețelor utilizate de mai mult de o persoană.
Dezinfectarea echipamentului tehnic, astfel încât procedura de curățare și igienizare a acestora,
să nu afecteze calitatea și proprietăților materialelor și echipamentelor.
Se vor evita scenele cu contact apropiat (la o distanță mai mică de 1 metru).
Pentru reducerea riscurilor de transmitere a virusului interactiunea oaspetilor cu personalul se
va limita la maxim. Astfel, in zonele amenajate pentru deservirea bucatelor/vinurilor se vor
monta ecrane de protectie. Bucatarii, chelnerii si tot personalul implicat in deservirea oaspetilor
vor purta in masura posibilitatilor masti de protectie si viziere.
Pentru a evita aglomerarea in apropierea punctelor de deservire se vor marca trasee clare de
circulatie (linii, sageti de directie), se vor delimita puncte speciale de asteptare cu pastrarea
distantei minim recomandate (1.5m).
La intrare oaspetii vor primi o punga personala cu urmatoarele produse care au menirea de a le
spori protectia: masca de protectie sigilata in pelicula, sticluta cu dezinfectant si un pahar
personal pe care il vor pastra definitiv si il vor putea utiliza pe toata durata aflarii lor pe teritoriu.
Bucatele vor fi deservite in vesela de unica folosinta, iar numarul angajatilor responsabili cu
curatirea spatiilor au fost majorat astfel ca procesul sa fie sistematic repetat si la timp.
Pe tot parcursul evenimentului nu se va permite reutilizarea pliantelor, broșurilor și altor
materiale informative în format fizic. Orice distribuire de materiale este interzisa.
În cazul în care spațiul va dispune de scaune, acestea vor fi poziționate de către organizator la o
distanță de 1 metru între ele. În cazul în care spațiul nu dispune de scaune, iar publicul vine cu
propriile pături sau perne, organizatorul va marca solul astfel încât să creeze spații care să
respecte distanțarea socială pentru fiecare persoană, precum și spații mai mari pentru familii
și/sau grupuri de până la 3 persoane.
Dezinfectarea tuturor scaunelor, după și/sau înaintea fiecărui eveniment.
Asigurarea cu personal de curățenie, instruit profesional, într-un număr suficient.
Asigurarea cu personal de suport, instruit profesional pentru evitarea aglomerațiilor în timpul
evenimentului.
Organizatorul este responsabil de verificarea modalității de implementare a acestor măsuri
obligatorii, în vederea reducerii riscului de infecție. Măsuri care privesc prestațiile artistice, unde
este aplicabil
Să asigure securitatea și sănătatea lucrătorilor în fiecare aspect, care este legat de procesul de
muncă.

