KOMUNIKAT REKTORA
Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu
Nr 14 z dnia 31 maja 2021 r.
w sprawie wpływu nowych regulacji prawnych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19
na funkcjonowanie Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu
W związku z wejściem w życie nowej regulacji prawnej w postaci rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 25 maja 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych
ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, niniejszym informuję
o wpływie zapowiadanych regulacji na funkcjonowanie uczelni, z uwzględnieniem harmonogramu
wynikającego ze znowelizowanego rozporządzenia:
I Do 3 czerwca 2021 r.:
według wcześniej ustanowionych zasad nadal możliwe jest odbywanie wydarzeń artystycznych także
z udziałem publiczności na otwartym powietrzu, pod warunkiem udostępnienia widzom co drugiego
miejsca na widowni, z tym że nie więcej niż 50% liczby miejsc, a w przypadku braku wyznaczonych
miejsc na widowni – przy zachowaniu odległości 1,5 m pomiędzy widzami.
II Od 4 czerwca 2021 r.:
możliwe jest odbywanie wydarzeń artystycznych także z udziałem publiczności na otwartym
powietrzu, pod rozszerzonymi warunkami:
1) udostępnienia widzom lub słuchaczom co drugiego miejsca na widowni, z tym, że nie więcej niż
50% liczby miejsc, a w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni – przy zachowaniu
odległości 1,5 m pomiędzy widzami lub słuchaczami oraz udziału w wydarzeniu nie więcej niż
250 osób (przy czym do limitu nie wlicza się osób zaszczepionych przeciwko COVID);
2) zapewnienia, aby widzowie lub słuchacze realizowali nakaz zakrywania ust i nosa, o którym
mowa w ustawie (do 5 czerwca nie dotyczy miejsc na otwartym powietrzu);
3) zapewnienia, aby widzowie lub słuchacze nie spożywali napojów lub posiłków.
III Do 5 czerwca 2021 r. możliwe będzie odbywanie wydarzeń artystycznych również z udziałem
publiczności także w pomieszczeniach, pod zmienionym warunkiem udostępnienia widzom co
drugiego miejsca na widowni, z tym że nie więcej niż 50% liczby miejsc, a w przypadku braku
wyznaczonych miejsc na widowni – przy zachowaniu odległości 1,5 m pomiędzy widzami oraz
zapewnienia, aby w pomieszczeniu przebywała jednocześnie nie więcej niż 1 osoba na 15 m2 jego
powierzchni, a także zapewnienia, aby widzowie lub słuchacze realizowali nakaz zakrywania ust
i nosa maseczkami oraz nie spożywali napojów lub posiłków.
Kolejne zmiany wprowadzone zostaną najprawdopodobniej jeszcze w bieżącym tygodniu.
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