COVID – 19 Information.
Opdateret 5/11 2020
Hvalsø Bio er fortsat åben, og vi gør alt for at kunne give jer en god biografoplevelse med 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.











Alle skal, når de går og står, bære mundbind. Det kan tages af når man sidder i salen eller ved et
bord i cafeen.
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 Vi sælger kun halvdelen af pladserne i salen, 58 pladser, og der er et ledigt sæde mellem
bestillingerne.
o Personer der normalt har tæt kontakt – par, familier mm – kan sidde sammen
o Vi opfordrer til at sprede bestillingerne i salen, og til at ”midterpladserne” kommer i god tid
inden filmens start.
o Inden filmens start kan man skifte til en anden, ledig plads, hvis den føles mere tryg.
Der er foranstaltninger, så køer reguleres og afstand holdes.
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 har reduceret antallet af borde i cafeen, så afstandskravene overholdes.
Vi sælger det normale sortiment inkl. Bif-menu, der købes sammen med billetten, og fortrinsvis
indtages i ”kælderen” 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.
Har du symptomer på COVID – 19 skal du udsætte dit biografbesøg til et senere tidspunkt.

