Plány rozvolnění v kultuře
Stav k 1.5.2021

Velká Británie
o U všech fází ochrana dýchacích cest a negativní test
o Rozvolňování
o 12.4.
▪ Drive-in eventy v autech
▪ Start pilotních akcí
o 17.5.
▪ Indoor muzea a galerie s rozestupy, 50% kapacity nebo 1000
▪
▪

návštěvníků
Outdoor eventy s rozestupy, 50% kapacity nebo 4000 návštěvníků
Velké outdoor eventy na sezení s bezpečně rozděleným sezením,
25% kapacity nebo 10000 návštěvníků

o 21.6.
▪ Otevření zbytku prostorů a akcí
▪ To se bude orientovat i podle výsledků pilotních eventů
▪ Využití Vaccine Passports (negativní/očkovaný/po prodělání)

Rakousko
o Rozvolňování od 19.5.
o Kulturní akce s ochranou dýchacích cest, přiděleným místem k sezení a
o

očkováním/negativním testem/po prodělání nemoci s kapacitou až 3000 lidí
venku nebo 1500 uvnitř
Od začátku června umožněny akce na stání a navýšení výše uvedených kapacit

Francie
o 19.5. otevření muzeí, kin, divadel apod. s omezením počtu návštěvníků na 35%
kapacity prostoru

o 9.6. povolení velkých akcí s využitím Health Pass (obdoba Vaccine Passports)
o

Kapacita až 5000 lidí

Holandsko
o Využití antigenního testování (po testu s výsledkem přijde QR kód do aplikace, poté
40 hodin platnost na veškeré povolené aktivity)

o Velký počet pilotních akcí pro několik tisíc lidí (např. Eurovision), použití antigenních
testů/vakcinace a roušek.

o 26.5. otevření divadel, muzeí, kin
o Od srpna plánováno úplné rozvolnění kapacit při dodržení principu TNO

Izrael
o Hojné využití Green Passů (Očkování nebo 90 dní po prodělání nemoci)
o Organizují se i eventy pouze pro držitele těchto passů, navštívit je mohou
neočkovaní a děti, pokud se prokáží negativním antigenním testem
o 6.5. úplné zrušení hranice maximální kapacity u kulturních akcí pro držitele Green
Passů

Dánsko
o
o
o
o
o

Využití Corona Passport, stále aktuální nošení roušek
21.4. otevření muzeí a knihoven s Corona Passportem
6.5. otevření kin, konferencí, divadel atd. s Corona Passportem
21.5. otevření zbylého
Plán se urychluje díky velkým testovacím kapacitám a příznivé situaci v zemi

Polsko
o 4.5. otevření galerií a muzeí s limitem 1 člověk/15 metrů prostoru
o 15.5. otevření venkovních divadel, kin apod. s 50% naplněním kapacity
o 29.5. otevření vnitřních divadel, kin apod. s 50% naplněním kapacity

Španělsko
o Situace ve Španělsku je diferenciovaná v jednotlivých regionech, např. v Katalánsku
byla k 26.4. zvýšena povolená účast návštěvníků na kulturních akcích na 50%
kapacity prostoru (maximálně 1000 lidí).

Německo
o Rozvolňování na základě incidence na 100.000 obyvatel
o Od 8. března byl nastaven plán o pěti fázích (na základě incidence). Při incidenci pod
50/100000 obyvatel se otevírala bez větších omezení muzea a následně divadla, kina
apod. Při zhoršení situace vcházela v platnost opatření, jako např. online nákup
lístků, či rezervace vstupu do muzea na určitou hodinu.

Itálie
o 26.4. otevření muzeí a galerií. Zároveň povolení akcí do 500 lidí uvnitř/1000 lidí
venku s testy a rouškami.

USA
o

V USA má každý jednotlivý stát plán pro otevírání kulturního sektoru. Jako příklad se
dá uvést třeba stát Kalifornie, který používá jako indikátory posunu do další fáze
postup vakcinace a další hlediska, jako je kupříkladu počet hospitalizovaných. Díky
tomu plánuje Kalifornie 15. června naplno otevřít ekonomiku. Limity akcí budou

v tu chvíli 5000 návštěvníků bez kontroly testování a vakcinace, v případě
kontrolování bude limit vyšší.

