
 

 

П Р О Т О К О Л 

ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ТЕАТАРСКИОТ ФЕСТИВАЛ ,,ГОЛА МЕСЕЧИНА” 2021 

 

• Задолжително носењето на лична заштитна опрема; 

• Задолжително е носењето на лична заштита на лицето (маска, шал, марама) на 

сите посетители и сите членови на тимовите задолжени за организација, во 

спротивно влезот нема да биде дозволен без заштита на лицето. 

         -Задолжително е поседување и приложување на: 

        - Сертификат/потврда за извршена имунизација (вакцинација) од вирусот SARS-

CoV-2, односно примена најмалку прва доза вакцина против заразната болест 

КОВИД-19. 

-Задолжително мерење температура на влез, за секој посетител. 

      Одржување на физичко растојание; 

-Престојот на публиката на настанот задолжително се регулира со 

обележани места за седење на посетителите, поставени на растојание од 1,5 

метри помеѓу нив. 

          -Не  е дозволено стоење и групирање на посетителите од публиката. 

        - Задолжително одржување на физичко растојание од 1,5 метри на сите посетители 

и сите членови на тимовите задолжени за организација, при влез и излез од настанот, а 

се препорачува физичко растојание од 1,5 метри на сите посетители и сите членови на 

тимовите задолжени за организација во текот на реализација на настанот. 

- Ограничување на капацитетот на посетители (200 седишта). 

         -Настанот на отворено се организира со 50% од капацитетот на просторот 

каде што ќе се одржува настанот. 

 



Обезбедување честа дезинфекција на рацете: 

    -Задолжителна дезинфекција на раце на влез на сите посетители и сите членови на 

тимовите задолжени за организација. 

 - Задолжителна дезинфекција на раце на сите посетители и сите членови на тимовите 

задолжени за организација, за целото времетраење на настанот. 

Редовно чистење и дезинфекција на бината; 

-Редовно одржување на хигиената на бината пред започнување на изведбата на секоја 

од претставите. 

Задолжително присуство на редарска служба која ќе го контролира 

спроведувањето на горенаведените мерки: 

- На влезот; 

- Во просторот каде се одржува настанот. 

Забрането е внесување на храна и пијалаци. 

Влегувањето на публиката започнува 1 (еден) час пред почетокот на претставата 

(поради регулирање на препорачаното растојание помеѓу посетителите при влез и 

излез) 

Организаторот има право да го отстрани секој посетител на настанот кој не ги 

почитува мерките дефинирани во Протоколот. 

 

 

 

 


