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ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ / Λειτουργία Περιόδου COVID-19
ΑΜΙΓΗΣ ΧΩΡΟΣ
Πληρότητα έως εκατό τοις εκατό (100%).
Οι θεατές εισέρχονται κατόπιν υποχρεωτικής επίδειξης κατά την είσοδο:
[α] πιστοποιητικού εμβολιασμού, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 10, ή Τεύχος B’ 4577/03.10.2021
ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 60739
[β] πιστοποιητικού νόσησης που εκδίδεται τριάντα (30) ημέρες μετά από τον πρώτο θετικό έλεγχο και η ισχύς
του διαρκεί έως εκατόν ογδόντα (180) ημέρες μετά από αυτόν, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 10 ή
[γ] αστυνομική ταυτότητα ή δίπλωμα οδήγησης ή διαβατήριο ή άλλο αποδεικτικό ταυτότητας, προκειμένου
να διενεργείται έλεγχος ταυτοπροσωπίας προς τα ανωτέρω υπό [α] έως [β].
Τα ανωτέρω πιστοποιητικά, υπό [α] έως [β], επιδεικνύονται είτε σε έγχαρτη μορφή είτε ηλεκτρονικά μέσω
κινητής συσκευής του θεατή, τα οποία ο ιδιοκτήτης ή νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης (ή εξουσιοδοτημένο πρόσωπο)
σαρώνει ηλεκτρονικά μέσω της ειδικής εφαρμογής του άρθρου 33 του ν.4816/2021 (Α΄ 118) Covid Free GR.
Εναλλακτικά, εφόσον ο αλλοδαπός προέρχεται από τρίτη χώρα (εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης), τα πρόσωπα του
προηγούμενου εδαφίου ελέγχουν τα ανωτέρω πιστοποιητικά σε έγχαρτη μορφή.
Οι ανήλικοι από τεσσάρων (4) έως και έντεκα (17) ετών, δύνανται να προσκομίζουν, εναλλακτικά, δήλωση
αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self-test) τελευταίου εικοσιτετραώρου, στην οποία προβαίνει είτε οιοσδήποτε γονέας,
ακόμα και μη έχων την επιμέλεια, είτε κηδεμόνας, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 10.
Δεν απαιτείται φυσική παρουσία του γονέα ή κηδεμόνα.

ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΜΙΓΕΙΣ ΧΩΡΟΥΣ
o Απαγόρευση διαλείμματος κατά τη διάρκεια της παράστασης. Εξαιρούνται ολιγόλεπτες παύσεις για
τεχνικούς λόγους κατά τη διάρκεια των οποίων οι θεατές παραμένουν στις θέσεις τους.
o Υποχρεωτική ταξιθεσία για την τοποθέτηση των θεατών στις θέσεις τους και την τήρηση κανόνων στην
προσέλευση και αποχώρησή τους.
o Υποχρεωτική τήρηση απόστασης ενάμισι (1,5) μέτρου μεταξύ των μελών της χορωδίας.
o Οι μουσικοί των εγχόρδων τηρούν μεταξύ τους απόσταση ενός (1) μέτρου, με υποχρεωτική χρήση μάσκας
και χρησιμοποιώντας ο καθένας το δικό του αναλόγιο.
o Υποχρεωτική έκδοση ηλεκτρονικού εισιτηρίου.
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