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Η ΠΡΙΜΑΡΟΛΙΑ - ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, έχοντας ως κύρια προτεραιότητα 

την ασφάλεια και την υγεία όλων των συμμετεχόντων και των επισκεπτών στο Φεστιβάλ 

Πριμαρόλια 2021, λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία όσων 

παραβρεθούν στον χώρο, σε συμμόρφωση με τα ισχύοντα υγειονομικά πρωτόκολλα.  

Στοιχεία εγκαταστάσεων 

Κήπος Χαρτοποιίας Αιγίου 

Ο κήπος της Χαρτοποιίας Αιγίου (πλατεία Ψαρών), εμβαδού περίπου 1.300 τ.μ., είναι 

εξωτερικός χώρος και βρίσκεται στο παραλιακό μέτωπο του Αιγίου.  

Διαθέτει τρεις κατασκευές - κιόσκια διαμπερή των 15 τμ περίπου έκαστο, με μία είσοδο-

έξοδα έκαστο ανοιχτή (χωρίς πόρτα), ενώ σε μεγάλο τμήμα του τοίχου τους υπάρχει 

ξύλινο διακοσμητικό πλέγμα διαμπερές. Στα κιόσκια αυτά θα τοποθετηθούν έργα 

σύγχρονης τέχνης, επισκέψιμα από το κοινό. 

Κατά την διάρκεια των επισκέψεων του κοινού θα επιτρέπονται έως δύο άτομα να 

παρευρίσκονται ταυτόχρονα μέσα σε κάθε κιόσκι. 

Οι εκδηλώσεις στον κήπο θα είναι για καθήμενους θεατές και τα καθίσματα θα έχουν 

απόσταση 1,5 μ. μεταξύ τους. 

Ο αριθμός των καθισμάτων θα είναι έως 200. 

Δεν υπάρχουν χώροι πιθανού συνωστισμού στον Κήπο. Σε περίπτωση όμως 

συνωστισμού η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική, 

• Κατά την είσοδο στον χώρο του κήπου θα γίνεται καταγραφή απαραίτητων 

προσωπικών στοιχείων των επισκεπτών (ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο, ημ/νία 

προσέλευσης) για την περίπτωση ανάγκης ιχνηλάτησης κρουσμάτων. 

Πολύκεντρο συνεδριακό κέντρο 

Το Πολύκεντρο συνεδριακό κέντρο Αιγίου -παραπλεύρως του κήπου Χαρτοποιίας- είναι 

εσωτερικός χώρος εμβαδού περίπου 380 τ.μ.  με δυναμικότητα 300 θέσεων.  

Στο Πολύκεντρο υπάρχουν 2 μεγάλες πόρτες εισόδου-εξόδου, τουαλέτες/WC (γυναικών, 

ανδρών, ΑμεΑ), καμαρίνια, χώρος υποδοχής/φουαγιέ 

Θα μπορεί να καλυφθεί έως και το 75% των θέσεων του συνεδριακού χώρου, δηλαδή 

έως 200 συμμετέχοντες στην εκδήλωση. 

Στο Πολύκεντρο πιθανοί χώροι συνωστισμού είναι ο χώρος υποδοχής/φουαγιέ. Θα 

υπάρχουν στελέχη της διοργάνωσης τα οποία, με συνεχείς συστάσεις, δεν θα 

επιτρέψουν την δημιουργία συνωστισμού.  

• Για την είσοδο στο Πολύκεντρο συνεδριακό κέντρο θα χρησιμοποιείται η  

εφαρμογή του Υπουργείου (QR σαρωτής) για τον έλεγχο του πιστοποιητικού 

εμβολιασμού ή νόσησης των επισκεπτών. Οι μη εμβολιασμένοι/νοσήσαντες θα 

πρέπει να επιδεικνύουν test αντιγόνου (rapid test) ή PCR test το πολύ 48 ωρών. 



 

2 

Γενικές οδηγίες 

Γενικές οδηγίες προφύλαξης κατά τη διάρκεια του ΦΕΣΤΙΒΑΛ 

• Παρακαλούμε παραμείνετε στο σπίτι σας αν έχετε διαγνωσθεί θετικοί στη νόσο 

SARS-CoV-2 ή αν έχετε αναπτύξει κάποια από τα συμπτώματα της νόσου ή αν 

έχετε  έρθει σε στενή επαφή με επιβεβαιωμένο κρούσμα της νόσου ή αν 

περιμένετε τα αποτελέσματα του test σας. 

• Τηρείτε αποστάσεις τουλάχιστον 1,5 μέτρου από τους υπόλοιπους 

παρευρισκόμενους και αποφύγετε τη σωματική επαφή (π.χ. χειραψίες). 

• Φοράτε προστατευτικές μάσκες προσώπου οι οποίες καλύπτουν σωστά τη μύτη 

και το πρόσωπό σας. Τα στελέχη της διοργάνωσης θα ελέγχουν για την ορθή 

χρήση μάσκας.  

• Φροντίστε για την υγιεινή των χεριών σας και προστατευτείτε με τη συχνή 

πλύση και χρήση αντισηπτικών υγρών. Καλύψτε το στόμα και τη μύτη σας σε 

περίπτωση φταρνίσματος ή βήχα. 

• Προβείτε σε test αντιγόνου (rapid test) ή PCR test εντός 48 ωρών πριν την 

παρουσία σας στους χώρους του Φεστιβάλ. Αν το test είναι θετικό, παραμείνετε 

στο σπίτι και λάβετε την απαραίτητη ιατροφαρμακευτική φροντίδα.  

• Παρουσιάστε πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησής σας ώστε να περάσετε  

ελεύθερα στο χώρο. 

• Σε περίπτωση αναμονής για την είσοδο στους χώρους θα πρέπει να τηρείται 

απόσταση τουλάχιστον 1,5 μ. 

Διαρκής ενημέρωση 

Ενημερωνόμαστε καθημερινά για τις εν ισχύ διατάξεις περί μέτρων προστασίας, όπως 

αυτά καθορίζονται μέσω εγκυκλίων και διατάξεων που αναρτώνται στις ιστοσελίδες  

• του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας - ΕΟΔΥ, διεύθυνση 

https://eody.gov.gr/ και https://eody.gov.gr/neos-koronaios-covid-19/ 

• στον ιστοχώρο μέτρων κατά της πανδημίας, διεύθυνση https://covid19.gov.gr/  

• στον ιστοχώρο του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού 

www.culture.gov.gr/el/announcements/SitePages/announcements.aspx 

 

 

Για την «ΠΡΙΜΑΡΟΛΙΑ - ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ 

Σωτήριος Μπόλης 
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