NORMES I RECOMANACIONS SOBRE LA COVID-19
Donada la situació d’alarma sanitària provocada per la pandèmia de la
Covid-19, el Teatre Principal de Palma ha elaborat unes normes d’obligat
seguiment per al públic assistent als nostres espectacles.
- Si no es troba bé de salut, no pot accedir al Teatre Principal. Davant de tot
plegat, apel·lem a la responsabilitat personal de cada espectador que ha de
ser conscient de la situació d’excepcionalitat en la qual ens trobam.
- És imprescindible l’ús de mascareta durant tot el temps que estigui a les
instal·lacions del TP.
- Disposarà d’estores desinfectants a les dues entrades de públic.
- Disposa de gel desinfectant al rebedor del TP i a cada planta. És obligatori el
seu ús abans de seure a la seva localitat.
- Mantingui la distància de seguretat d’1,5 metres tant a l’exterior com a
l’hora d’accedir al teatre, als passadissos, sales i espais comuns.
- El teatre s’obrirà 45 minuts abans de l’inici dels espectacles, per facilitar que
els accessos a les sales es puguin de fer de forma gradual.
- Recomanam dur les entrades ja impreses o descarregades al terminal
mòbil des de casa per evitar cues i la manipulació de paper.
- L’accés al TP es farà esglaonat i per llocs diferents segons la localitat. Les
persones amb entrades a platea, llotges de platea i llotges de primer pis han
d’entrar per l’entrada principal i l’escala de l’esquerra. Les persones amb
localitats a segons, tercer i quart pis han d’entrar per les escales de la dreta.
Entrada

Zones de públic

PORTA ESQUERRA i ESCALA

Platea, llotges platea i llotges 1r pis

PORTA DRETA - RAMPA

Llotges de 2n, 3r, 4t i galeries

- Es procurarà distribuir al públic de manera que hi hagi el màxim de distància
entre grups convivents. En zig-zag, o en petit comitè: per garantir la màxima
distància possible entre el públic, hem dissenyat una nova disposició de les
sales:

- A la Sala Petita no estan permesos els grups. Tothom haurà de seure
sol, amb una cadira de separació a cada costat, i en zig-zag respecte a
la fila següent.
- A la Sala Gran sí que es permetran els grups (a partir de dues
persones), però només es podran ubicar a les llotges. La compra
d’aquestes entrades s’haurà de fer sempre a TAQUILLA, i la llotja
quedarà reservada en la seva totalitat per a aquest grup. A la resta del
teatre, en canvi, tothom haurà de seure de forma individual, com a la
Sala Petita: amb un seient de separació entre cada espectador, i en
zig-zag respecte a la fila posterior.
Amb caràcter general, vostè accepta i col·laborarà en les possibles
redistribucions.
- Els programes de mà es digitalitzaran ja que eliminam els fulls de paper.
- No es podrà romandre en zones comunes. Li pregam que una vegada hagi
entrat es dirigeixi directament al seu seient. En cap cas es pot canviar de
seient; si té algun problema amb la seva localitat, consulti amb el personal de
sala. El servei de cafeteria queda suspès fins a nou avís.
- Es procurarà no fer descansos, el servei de bar està cancel·lat i en cas de que
hagi d’usar els banys, aquests disposaran de gel desinfectant, sabó i altres
mesures d’higiene extra.
- No es pot menjar ni beure dins el recinte.
- El Teatre Principal de Palma, augmentarà els protocols de neteja, abans i
després de cada espectacle.
- En tot moment seguirà les indicacions del personal d’acomodació i del
Teatre Principal. La seva seguretat és la nostra prioritat.
- La sortida del TP serà també esglaonada i ha de seguir les indicacions del
personal de sala. Les persones amb localitats a platea, llotges de platea i
llotges de primer pis han de sortir per l’entrada principal. Les persones amb
localitats a segons, tercer i quart pis han d’abandonar el TP per la sortida del
segon pis (Sala de Tertúlies/Cafeteria).
Sortida

Zones de públic

PORTAL PRINCIPAL
Façana principal

Platea, llotges platea i llotges 1r pis

CAFETERIA - TERTÚLIES - 2N PIS
Portal lateral - Costa del Teatre

Llotges de 2n, 3r, 4t i galeries

- L’aforament de la sala no podrà superar el 50% amb seients preassignats, i
deixant la màxima distància, tal com marca la normativa vigent. Es podrà
reubicar el públic per tal de generar més espai entre els assistents. En el
cas que això suposàs canviar a una localitat de preu inferior, es tornarà la
diferència entre les entrades d’una zona i altra als espectadors afectats.
- La normativa vigent: BOIB 158. de 12/9/2020

Gràcies per col·laborar en #ElPrincipalobert

