
U povodu više medijskih napisa u kojima se navodi kako se u Hrvatskom narodnom

kazalištu u Zagrebu ne provode epidemiološke mjere te se širi zaraza COVID-19 što

je rezultiralo podizanjem Kaznene prijave protiv intendantice, želimo javnost

obavijestiti o svim poduzetim mjerama od službenog proglašenja pandemije do

danas.

Kazalište zatvaramo 12. ožujka 2020.

Odlukom od 16. ožujka osnovali smo krizni stožer koji je na svakodnevnim

sastancima promptno reagirao na sve odluke nacionalnog stožera i pratio razvoj

situacije.

Odlukom od 23. ožujka rasporedili smo rad u kazalištu prema kojoj su ostale raditi

samo nužne službe za funkcioniranje kazališta, a ostali su upućeni na rad ok kuće.

Nakon lockdowna kazalište otvaramo za gledatelje s predstavama unutar i izvan

kazališta slijedeći sve aktualne epidemiološke preporuke Stožera koji su se striktno

provodile za djelatnike HNK i publiku.

Od lockdowna zatvaramo kantinu i prostor za pušenje kako se ne bi okupljali

djelatnici te „miješali ansambli“.

Od svibnja uvedeno je Odlukom obaveznom mjerenje temperature na svim ulazima

za gledatelje i djelatnike te obavezna dezinfekcija u svim prostorima HNK (11.i 12.

5.)

Također smo uveli kompletnu tjednu dezinfekciju svih prostorija koja izvodi vanjska

služba.

Uveli smo proceduru u slučaju samoizolacije zbog bliskog kontakta s osobom

pozitivnom na COVID. (25.8.)

Od rujna ove godine rasporedili smo sve djelatnike administracije i tehnike u uredima

na distancu od 2 metra.

Donijeli smo Odluku da se gledatelje zbog nepotrebnog boravka i kontakata u

predvorju pušta u gledalište pola sata prije početka predstave. (13.10)



Donijeli smo Odluku o obvezi korištenja maski za lice ili medicinskih maski za vrijeme

ulaska u zgradu kazališta kao i za vrijeme cijelog boravka u zgradi. (13.10.)

Rasporedili smo sjedenje u gledalištu po epidemiološkim mjerama, te zadužili

Odlukom Službu marketinga, prodaje i odnosa s javnošću da kontaktira pretplatnike i

redovne gledatelje kako ne bi došlo do zbrke u gledalištu. (21.10.)

Rasporedili smo radno vrijeme vatrogasaca u smjenama od 24 sata Odlukom o

radnom vremenu vatrogasaca za vrijeme epidemije uzrokovane COVID-om. (29. 10.)

Imenovali smo koordinatore za zaštitu od bolesti COVID-19 u HNK u Zagrebu (3. 11.)

Uveli smo Obaveznu odluku o Kućnom redu koja detaljno specificira ponašanje za

vrijeme COVID-a u HNK-u, a u koju smo uključili i Odluke Vlade Republike Hrvatske

o poduzimanju mjera u tijelima državne uprave za sprječavanje širenja epidemije

bolesti COVID-a od 2. studenog 2020. Tim Kućnim redom specificirali smo postupke

pri boravku u kazalištu za zaštitu djeltnika od širenja zaraze kao i procedure koje

djelatnici moraju poduzeti u slučaju zaraze (4.11.)

Donijeli smo Odluku o zaštiti zaposlenika i posjetitelja od zaraze uzrokovane COVID-

om -19. koja se tiče dezinfekcije prostora u slučaju da u njemu boravila pozitivna

osoba (9.11)

Uz redovito dezinficiranje svih prostora HNK, za usluge sanitarske zaštite,

dezinfekcijskih sredstava i pribora potrošili smo 167 000 kn vlastitih prihoda.

Donijeli smo Odluku o postupanju u vezi zaraze COVID-19 kojim se uređuje način

povratka u kazalište djelatnika nakon bolovanja, odnosno nakon samoizolacije ili

izolacije (16.11.)

Razvidno je iz svih tih odluka, koje su izvješena na svim dostupnim prostorima u

kazalištu te proslijeđene svim direkcijama, kako je naše postupanje bilo u skladu s

preporukama. Ističemo kako su sve osobe u slučaju pojave simptoma ili pozitivnog

testa uvijek bile obaviještene da se moraju javiti epidemiologu i/ili liječniku opće

prakse kako bi im oni dali upute o daljnjim postupcima.



U radu slijedimo epidemiološke upute, ulaz u zgradu HNK dopušten je samo

zaposlenicima i samo onim osobama koje sudjeluju u tekućim produkcijama,

obavezno je mjerenje temperature prilikom ulaska u zgradu, obavezno je nošenje

maske u zgradi HNK, prostori za probe, garderobe i pozornica se redovito čiste i

dezinficiraju, dezinfekcijski gel je dostupan u svim prostorijama HNK. Upute za

postupanje u vrijeme pandemije uzrokovane virusom COVID-19 nalaze se posvuda

unutar zgrade HNK s preporukama HZJZ-a i Nacionalnog stožera Civilne zaštite.

Time odbacujemo navode da nije poduzeto sve prema čemu su se djelatnici morali

ravnati u svezi bolesti COVID-19. te držimo da su optužbe za nepridržavanje mjera

te nesuzbijanje i širenje zaraznih bolesti zlonamjerne posebno što su osobe koje su

istupile u javnost upoznate sa svim naprijed iznesenim. One u ovom trenutku, kada

kazalište kao i sve državne i javne službe rade, znače opstrukciju i želju da se

zatvore što bi ostavilo nesagledive posljedice za hrvatsku kulturu, a posebno za

građane Grada Zagreba. Naglašavamo da se konstantnim medijskim prozivanjem

HNK pokušava stvoriti panika kod publike tako da je se na dulje vrijeme udalji od

kazališta, a umjetnicima onemogući rad.

U vrijeme svjetske pandemije koja je zahvatila sve djelatnosti, a našu pokazala

izrazito krhkom, mi smo, koliko nam je poznato, jedino kazalište u svijetu s

kaznenom prijavom za širenje te pandemije. Brojka 14 pozitivnih djelatnike od 503

koliko je zaposleno u HNK ni po čemu nije indikator za stvaranje dojma o HNK-u kao

opasnom izvoru zaraze.

Uprava Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu


