
vă mulțumim

În zona de echipare nu vor avea acces decât cei care au achiziționat bilete în vederea accesului la Patinoar

Asigurarea unei distanțe de minim 1.5m între persoane la procurarea biletelor şi închirierea patinelor

Purtarea obligatrie a măștii de protecție care va acoperiri gura și nasul pe tot patinoarul şi în zona de access în 

incinta patinoarului  

Garderoba este închisă din motive de siguranţă sanitară 

Patinele de închiriat vor fi preluate separat și vor fi dezinfectate; doar după aceea vor fi reintroduse în circuit

Atât pe patinoar, cât şi în zona de echipare este interzisă formarea de grupuri mai mari de 10 persoane

Accese independente pentru intrare, respectiv ieșire, delimitate; 

Noua serie va intra în zona de echipare numai dupa ce seria precedenta a părăsit zona.

Rugăm patinatorii să vină din timp la patinoar, pentru a evita aglomerația; nu este posibilă rezervarea anticipată

Va fi permis accesul în incinta Patinoarului în aşa fel încât să se asigure minim 7 mp/persoană

Vă rugăm să înțelegeți situația deosebită în care ne aflam și să respectaţi regulile prevăzute pentru această 

perioadă specială.

Excepție fac minorii cu vârsta mai mică sau egală cu 12 ani, dacă sunt însoțiți de un adult 
vaccinat sau trecuți prin boală. 

Accesul în incinta patinoarului este permis numai persoanelor care prezintă certificatului digital al UE privind 

COVID-19 care va fi scanat de personalul Palas Mall, care atestă faptul ca persoanele (i) sunt vaccinate 

împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, 

respectiv (ii) persoanele se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării 

cu virusul SARS-CoV-2 

În contextul pandemiei actuale, prioritare sunt sănătatea și protecția noastră, a tuturor. De aceea, Palas Iași 

continuă să ia toate măsurile necesare și să depună eforturi pentru a menține siguranța angajaților și a clienților. 

Vă reamintim faptul că întregul personal implicat în operarea ansamblului mixt Palas Iași a efectuat demersuri 

ample de prevenție încă din faza iniţială a acestei pandemii, adoptând măsuri de prevenție. 

Pentru siguranța dvs  vă rugăm să aveți în vedere următarele reguli de acces în incinta 
Patinoarului Palas Mall:

REGULI ACCESS PATINOAR


