Covid-19 information
Hvalsø bio glæder sig til igen at åbne og byde vores gæster velkommen til gode film, i en
god, venlig og tryg atmosfære. Vi følger myndighedernes anbefalinger, der skal sikre en
begrænsning af smitten. Vore foranstaltninger gør, at du trygt kan gå i biografen.
Du skal blive hjemme hvis du føler dig syg – d.v.s. hvis du har feber og tør hoste
 Du skal kunne fremvise et Corona-pas der viser at:
o Du er færdigvaccineret
o Du har haft Corona inden for de seneste 2-12 uger
o Du er testet negativ (PCR-test) inden for de seneste 96 timer eller indenfor
de seneste 72 timer kviktest
o Du skal vise ID, og kan man ikke opfylde kravene, bliver du bortvist.
 Undtagelser for fremvisning af Corona-pas er:
o børn under 16 år,
o Personer der af medicinske årsager ikke bør få foretaget en COVID-19 test
o Personer, der som følge af en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse ikke
bør få foretaget en COVID-19 test
Personer, der af medicinske årsager eller som følge af fysisk og psykisk
funktionsnedsættelse ikke bør få foretaget en COVID-19 test, skal kunne
fremvise dokumentation for deres undtagelse. Dokumentationen skal
fremvises, hvor der er krav om test eller coronapas (på lige fod med et
gyldigt coronapas for vaccination, test eller tidligere smitte).
Dokumentationen udleveres af kommunernes borgerservicecentre på
baggrund af en tro- og loveerklæring, hvor borgeren skriver under på at
have en gyldig sundhedsfaglig grund til undtagelsen.
 Når man ankommer til biografen, henstiller vi til, at man sætter sig ned enten i
cafeen eller inde i salen.
 For at sikre afstandskravet og reducere kontaktmulighederne gør vi følgende:
o Der er et ledigt sæde mellem bestillingerne.
o Personer der normalt har tæt kontakt – par, familier mm – kan sidde
sammen
o Vi henstiller til at alle holder afstand og undgå køer
 Der er skærme i billetsalget, der reducerer smittefaren mellem kunde og personale
 Uanset at man kan bestille billetter på hjemmesiden, så opfordrer vi til at købe
hjemmefra, og til i cafeen kun at anvende kontaktløse betalingsmidler.
 Vi sælger det normale sortiment inkl. Bif-menu, der købes sammen med billetten, og
fortrinsvis indtages i cafeen under biografsalen for at undgå trængsel.
 Overalt er der fokus på hygiejne. Alle kontaktflader, borde, toiletter mm. afsprittes
efter hver forestilling, og der er håndsprit mange steder i biografen.


Vi opfordrer alle til at følge sundhedsmyndighedernes anbefalinger vedr. hygiejne med
fokus på hosteetikette og håndvask/afspritning samt afstand.

