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Zadeva: Pobuda za sproščanje protikoronskih ukrepov za kulturne prireditve

Spoštovani,
epidemija koronavirusa je v preteklem letu terjala sprejetje strogih omejitvenih ukrepov za
preprečevanje širjenja okužb, ki so močno okrnili delovanje kulturnega sektorja, še posebej
področje organizacije kulturnih dogodkov in prireditev. V zadnjem času so podatki o
epidemiji covid-19 v Sloveniji končno spodbudnejši in kažejo, da širjenje okužb počasi, a
zanesljivo upada. Glede na napovedi pričakujemo, da se bodo omejitveni ukrepi kmalu
sprostili in se bo kulturnih prireditev, ki po naših informacijah sicer niso bile nikoli žarišče
okužb, lahko udeležilo več kot zgolj peščica obiskovalcev.
Vrata kulturnih prizorišč se drugod po svetu že odpirajo bolj na široko, zato smo poiskali
nekaj primerov tujih praks za varno udeležbo na dogodkih, ki bi jih lahko upoštevali pri
oblikovanju slovenske strategije sproščanja ukrepov:


DANSKA: Kulturne ustanove oziroma dogodki so za javnost odprti ob upoštevanju
omejitev števila udeležencev in nošnje mask (ki jo obiskovalec lahko sname, ko zasede
svoj sedež). Obiskovalci (starejši od 15 let) morajo ob vstopu predložiti negativen izvid
PCR ali HAG testa na covid-19 (pri čemer od testiranja ne sme preteči več kot 72 ur) ali
dokazilo o prebolelem covid-19 (staro ne več kot 26 in ne manj kot 2 tedna) ali dokazilo,
da so bili cepljeni proti covidu-19 (in so zadnji odmerek cepiva prejeli pred najmanj 2
tednoma). Država je uvedla tudi t. i. digitalni cepilni potni list, obliko potrdila o cepljenju,
ki poleg potovanj omogoča še obisk knjižnice, muzeja, gledališča, koncerta, itd. Cepilni
potni list je obvezen tudi za obisk dogodkov na prostem.



AVSTRIJA: Predvidoma od 19. maja 2021 se bo kulturnih dogodkov v zaprtih prostorih
lahko udeležilo do 1500, dogodkov na prostem pa do 3000 ljudi. Obiskovalci bodo morali
predložiti negativen izvid testa ali dokazilo o cepljenju ali dokazilo o prebolelem covid-19.



MADŽARSKA: Obiskovalci kulturnih prireditev morajo predložiti dokazilo o cepljenju ali
dokazilo prebolelem covid-19, njihovo število pa ni omejeno. Nekateri glasbeni in plesni
dogodki, npr. koncerti s stoječim občinstvom, niso dovoljeni, vse prireditve pa se morajo
zaključiti do 23. ure.



IZRAEL: Uvedli so t. i. zeleno prepustnico za tiste, ki so bili cepljeni ali so preboleli covid19. Veljavna je 6 mesecev po prejetju drugega odmerka cepiva ali do konca junija 2021 za
prebolevnike in med drugim omogoča udeležbo kulturnih prireditev. Kljub prepustnici je
število obiskovalcev omejeno (koncerte arene lahko npr. napolni do 1500 ljudi) in
nošenje mask obvezno.



ZDA (LOS ANGELES): Prizorišča je treba redno čistiti oziroma razkuževati, prav tako mora
biti na dosegu sredstvo za razkuževanje rok in obvezna je uporaba mask (tudi na
prostem).
Prireditve v zaprtih prostorih, ki sprejmejo do 1500 ljudi, se lahko odvijajo ob največ 25odstotni zasedenosti, v primeru, da so udeleženci testirani ali cepljeni, pa je lahko
zasedenost do 50-odstotna. Prizorišča, ki lahko sprejmejo 1501 obiskovalca ali več, so
lahko bodisi do 10-odstotno zasedena bodisi sprejmejo do 2000 obiskovalcev (izmed
obeh kriterijev se upošteva tisti, ki dopušča manjše število udeležencev), v primeru, da so
udeleženci testirani ali cepljeni, pa je zasedenost lahko do 50-odstotna. Zunanja
prizorišča so lahko do 67-odstotno zasedena.
Kinodvorane so lahko zasedene 50-odstotno. Del prizorišča je namenjen samo cepljenim
obiskovalcem in je lahko polno zaseden, saj razdalja med njimi ni potrebna, nujna pa je
uporaba mask. Ostali obiskovalci so v drugem delu prostora in jih je zaradi obveznega
zagotavljanja razdalje med njimi manj.



ITALIJA: Milanska Scala se odpira 11. maja 2021, in sicer za 500 obiskovalcev, ki bodo
zasedli slabo petino dvorane z 2800 sedeži. Posedli jih bodo na balkon in v lože, parter pa
ostaja zaprt.



ŠVICA: Dogodkov v zaprtem prostoru se lahko udeleži do 50, dogodkov na prostem pa do
100 obiskovalcev, pri čemer je prostor lahko največ tretjinsko zaseden. Obvezna sta
nošnja mask in sedežni red. Med obiskovalci mora biti 1.5 m razdalje oziroma 1 prost
sedež. Uživanje hrane in odmori so prepovedani. Rahljanje ukrepov je predvideno 26.
maja 2021.

Upamo, da vam bodo zbrane tuje prakse v pomoč pri pripravi predlogov za sproščanje
omejitvenih ukrepov. Čas poletne sezone, ko večina prireditev poteka na prostem, se hitro
približuje, zato bi organizatorji prireditev čim prej potrebovali jasne smernice glede
nadaljnjih ukrepov.
V upanju, da boste pri pripravi predlogov protikoronskih ukrepov v bodoče vključevali tudi
Kulturniško zbornico Slovenije, vas lepo pozdravljamo.
S spoštovanjem,

Janoš Kern
predsednik

