
COVID -19 Maatregelen :

- Het dragen van het mondmasker is verplicht voor iedereen ( +12)  in het hele gebouw. 
- Desinfecterende gel is aanwezig aan de ingang en de uitgang van de cinema. 
- Sociale distancieringsregels zijn van toepassing (met uitzondering van de bubbels en voor de -12 jarigen). 
- Aankomst in de cinema max. 20 minuten op voorhand.
- De toegang verloopt via de Anspachlaan 85. 
- De uitgang verloopt via de Borgvalstraat (zie plan).
 - De toegang naar de zalen is aangeduid via een signalisatie op de grond. 
- Gelieve na de vertoning de zaal onmiddellijk te verlaten, volg de pijlen op de grond. 
- Alle gebruiksvoorwerpen worden meerdere keren per dag ontsmet (deurklinken, leuningen, enz).

Organisatie toeschouwers en signalisatie:

- De spreiding in de zalen verloopt met 1m afstand of 1 zetel tussen de verschillende bubbels. 
1 persoon per bubbel dient zijn gegevens achter te laten in het kader van de “Contact Tracing”.
- De uren van de vertoningen zijn zoveel mogelijk verspreid om de flux van de toeschouwers 
vlot te laten verlopen. 
- Wij moedigen de toeschouwers aan om hun tickets online te kopen.
- Er worden extra medewerkers ingezet om de verschillende zalen te beheren en te waken over 
de sanitaire maatregelen.
- Een signalisatie met de COVID-19 maatregelen is aanwezig aan de ingang en begeleidt de bezoeker
tijdens het parcours naar de zalen. 
- Een signalisatie op de grond wijst de richting naar de in-en uitgang aan.
- De regels worden in de zalen in het voorprogramma herhaald met een visual en een geluidsopname. 

Technische en sanitaire informatie:

- De zalen worden minstens 20 minuten na elke vertoning verlucht.
- Het ventilatiesysteem is voorzien met H13 filters (worden ook in ziekenhuizen gebruikt).
- 100% van de lucht is afkomstig van buitenlucht.
- De sanitaire voorzieningen worden elke ochtend ontsmet en gereinigd.
- Alle gebruiksvoorwerpen worden ontsmet, na elke vertoning.

Infopunt CORONA:

- In geval van een Corona-besmetting, kan u ons bereiken via het nummer: 02/503.57.96
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