Acoperiți gura și nasul

Păstrați distanța

Purtaţi masca de protecţie (medicală/non-medicală)
acoperind gura și nasul, de la intrarea în operă, pe
toată durata spectacolului, la toalete și până la
părăsirea clădirii.

Păstraţi o distanţă recomandată de minim 1,5 m
faţă de ceilalţi spectatori și faţă de angajaţii
operei și nu formați grupuri.
2m

La ieșirea din operă veţi putea găsi recipiente-coșuri
de gunoi special destinate pentru a arunca măștile
utilizate.

De asemenea, vă rugăm să păstraţi o distanţă
minimă de 2 m între autoturisme, în parcare.

Vă rugăm păstraţi curăţenia!

Respectarea normelor de igienă

Casa de bilete și Bilete Online

Geluri și covorașe dezinfectante sunt puse la
dispoziţie în interiorul clădirii, respectiv la
intrarea în clădire.

Recomandăm achiziţionarea biletelor online, de
pe tickets.operanb.ro. Dacă preferaţi totuși să ne
vizitaţi la casa de bilete, vă rugăm să vă
achiziţionaţi biletele cu cel puţin o zi înaintea
spectacolului, pentru a preveni aglomeraţia.

Sala de spectacole este dezinfectată după ﬁecare
reprezentaţie.

La casa de bilete accesul este permis pe rând,
pentru câte o persoană.

Consum de băuturi și alimente

În sala de spectacol

Se interzice consumul de mâncare şi băutură în
locaţie, în afară de băutură în recipiente
individuale, cu capac. Se interzice folosirea paielor
de unică folosinţă.

Vă rugăm să ocupaţi locurile indicate pe bilet
și să păstraţi distanţa între dumneavoastră
și ceilalţi spectatori.

În prezent, spaţiile pentru bufet din incinta Operei
Naţionale București sunt închise.

Pliante și caiete program

Aplauze

Conform normelor în vigoare, vă rugăm să
consultaţi detaliile spectacolelor exclusiv online,
atât pe website (www.operanb.ro), cât și pe
pagina de Facebook a Operei Naţionale București.

Pe cât de greu pare, vă rugăm să vă exprimaţi
entuziasmul și aprecierea faţă de actul artistic
strict prin aplauze, evitând aclamaţiile.

Toate iniţiativele Operei Naţionale București se vor încadra sub incidenţa legii, respectând și asigurând măsurile și regulile prevăzute pentru
evenimentele culturale organizate în spaţii închise, pentru prevenirea răspândirii COVID-19:
Ø Prezentarea la locaţie cu o oră înainte de începerea spectacolului, pentru a putea respecta regulile de acces.
Ø Atenţie! Opera și personalul acesteia își rezervă dreptul de a efectua un triaj observaţional și de a nu permite accesul persoanelor care
prezintă simptome de infecţie respiratorie (tuse, strănut, rinoree).
Ø Dezinfectarea mâinilor cu dezinfectant avizat pe bază de alcool care va ﬁ pus la dispoziţie de către organizator la accesul în operă.
Ø Termoscanarea este efectuată obligatoriu de către personalul operei. Persoanele care refuză să le ﬁe veriﬁcată temperatura și cele
care după termoscanări repetate înregistrează o temperatură de peste 37.3°C nu vor avea acces în operă.
Ø Vârsta minimă recomandată pentru spectacole este de 6 ani.
Ø Accesul în sală nu mai este permis după începerea spectacolului.
Ø Spectacolele durează aproximativ 2 ore și nu au pauză.

