Information om Coronavirus til TeaterMejeriets publikum – udsendt 10/3
I TeaterMejeriet glæder vi os alle sammen til forestillingen.
Sikkerhed og helbred for vores medlemmer, medarbejdere og publikum er meget vigtigt, og
TeaterMejeriet følger naturligvis de officielle anbefalinger fra sundhedsmyndighederne og
Rudersdal Kommune.
I TeaterMejeriet har vi indtil videre valgt at gennemføre alle vores forestillinger med et reduceret
publikum samt forestillingsfesten.
Publikumskapaciteten vil blive reduceret med 25%. Det betyder, at en del af publikum vil blive bedt
om at ombytte deres billetter til en anden dag. Publikummer vil blive kontaktet direkte med besked
om, hvorvidt deres billet skal ombyttes. Forestillingen vises kun for publikummer, der har købt billet
på forhånd. Alle publikummer skal have billet. Det er ikke muligt at købe billetter i døren.
Som publikum skal du være opmærksom på, at du bliver lukket direkte ind i salen fra den lille
parkeringsplads.
Som publikum skal du blive hjemme, hvis du bor i samme husstand eller har været i nærkontakt
med en person, der er hjemvendt fra et risikoområde inden for de seneste 14 dage. Du skal også
blive hjemme, hvis du bor i samme husstand eller hvis du inden for de seneste 14 dage har været i
nærkontakt med en person, der nu er i karantæne.
Overvej din deltagelse som publikum:






Ældre, svækkede og personer med kronisk sygdom, gravide og ammende samt
sundhedspersonale bør nøje overveje deres deltagelse.
Begræns fysisk kontakt. Undgå håndtryk, kindkys og kram.
Udvis god hosteetikette. Nys eller hos ikke på andre. Brug engangslommetørklæde. Om
nødvendig ærmet ved albuebøjningen.
Bliv hjemme ved sygdom. Oplever du sygdomssymptomer, bør du blive hjemme, så du ikke
udsætter andre for smittefare.
Vask hænder. Hyppig og grundig håndvask. Brug håndsprit/vådservietter.

TeaterMejeriets medarbejdere og bestyrelse kan bede dig om at tage hjem, hvis du har symptomer
på en luftvejsinfektion.
Hold øje med TeaterMejeriets hjemmeside og Facebook, hvor der løbende vil komme opdateringer.
Hvis du har spørgsmål, så er du velkommen til at kontakte Bestyrelsen.
Mange hilsner
TeaterMejeriets Bestyrelse
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