
REGULI SPECIALE DE ACCES ÎN CONTEXTUL PANDEMIEI DE COVID-19

1. Accesul la festival se va face in baza dovezii vaccinului impotriva COVID-19, a

testului antingen valabil in ultimele 48 ore sau a unui test PCR efectuat in ultimele 72

ore;

2. Vizitatorii care nu indeplinesc aceste conditii, pot beneficia de testare la intrarea in

festival in zona de TRIAJ RO-WINE.

3. Accesul se face după verificarea temperaturii (cu un termometru non-contact). Dacă

temperatura înregistrată depășește 37,3 C, se va repeta măsurarea temperaturii, după o

perioadă de 2-5 minute de repaus. In cazul in care se constata menținerea unei

temperaturi mai mare de 37,3 C sau/și prezența altor simptome respiratorii ne

rezervăm dreptul de a refuza accesul în locație. Astfel, atât persoanele care prezintă

simptome de infecție respiratorie (tuse, strănut, rinoree), cât și cele care refuză să le

fie verificată temperatura, nu vor avea acces în locație.

4. Toate persoanele cărora li se acordă accesul î̂i vor dezinfecta mâinile cu dezinfectant

avizat pe bază de alcool, care va fi pus la dispozitie atât la intrare cat si in incinta

festivalului.

5. Toate persoanele care doresc să participe la festival trebuie să poarte mască (medicală)

pe durata acordării accesului, pe durata întregului eveniment și până la părăsirea

spațiului alocat festivalului, utilizând aleile de acces și fluxul de ieșire special marcat

în acest sens. Pentru a oferi o protectie eficace, masca trebuie să acopere gura ̂i nasul.

Excepție cu privire la purtarea obligatorie a măștii sunt spațiile special amenajate

pentru degustarea vinurilor.

6. Organizatorul va dezinfecta frecvent suprafețele utilizate de mai mult de o persoană

cu substanțe biocide autorizate.



7. Pentru a respecta regulile de distanțare fizică, spațiul de eveniment are o capacitate

limitată de locuri, împărțite în două zone: 600 locuri – Zona Interioara, locuri – Zona

600 Exterioara. În cazul în care organizatorul constată atingerea numărului limită de

locuri disponibile, acesta își rezervă dreptul de a restricționa accesul persoanelor noi

până la eliberarea spațiului.

8. În toate spațiile de eveniment, respectarea distanțării de minimum 1,5 m față de alți

participanți este obligatorie. Menținerea distanței fizice între persoane nu se aplică

pentru membrii aceleiași familii și/sau grupuri de până la 3 persoane.

9. Păstrarea distanței de 1,5 m este obligatorie la intrarea în clădire, pe tot parcursul

festivalului cât și la părăsirea evenimentului.

10. Utilizarea toaletelor este permisă pe toată durata desfășurării evenimentului. Păstrarea

distanței de 1,5 m este obligatorie și la intrarea/ieșirea din zona toaletelor. Personalul

de curățenie va asigura dezinfectarea periodica a toaletelor cu substanțe biocide

autorizate.

VA MULTUMIM!


