Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 6/2021
z dnia 3 lutego 2021 roku
Dyrektora Podlaskiego
Muzeum Kultury Ludowej

Zasady udostępnienia Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej dla zwiedzających
w warunkach epidemii COVID-19,
obowiązujące od dnia 4 lutego 2021 roku do odwołania
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Muzeum jest czynne od poniedziałku do niedzieli w godzinach 09.00 – 16.00.
Istnieje możliwość zwiedzania wyłącznie terenu Muzeum – przestrzeni tzw. terenów
zielonych, bez udostępniania wystaw we wnętrzach budynków i obsługi przewodnickiej.
Liczba osób przebywających jednocześnie na terenie Muzeum nie może przekraczać 150
osób.
Istnieje możliwość udziału w zajęciach edukacyjnych organizowanych w Muzeum.
W zajęciach edukacyjnych odbywających się w przestrzeni zamkniętej, może jednorazowo
uczestniczyć maksymalnie 6 osób, a w przestrzeni otwartej 12 osób.
Osoby przebywające na terenie Muzeum są zobowiązane do:
a) zasłaniania ust i nosa maseczkami, przyłbicą lub w inny sposób;
b) dezynfekowania rąk przy wejściu na teren Muzeum; środek dezynfekujący dostępny jest
dla zwiedzających przy kasie;
c) utrzymania minimum 1,5 m dystansu między sobą (nie dotyczy członków rodzin oraz
osób opiekujących się osobami niepełnosprawnymi).
Umieszcza się w widocznym miejscu przed wejściem do Muzeum informację
o maksymalnej liczbie odwiedzających, mogących jednocześnie przebywać na terenie
Muzeum.
W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych wywieszone są instrukcje dotyczące mycia
rąk, zdejmowania i zakładania rękawiczek, zdejmowania i zakładania maseczki, a przy
dozownikach z płynem do dezynfekcji – instrukcje dezynfekcji rąk.
Przeprowadza się bieżącą dezynfekcję i wietrzenie toalet.
W Muzeum wyznaczone jest i przygotowane pomieszczenie/obszar, w którym będzie
można odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.
Przy wejściu do Muzeum, w widocznym miejscu, umieszcza się numery telefonów do
stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych.
Sprzedaż biletów wstępu na teren Muzeum, udziału w zajęciach edukacyjnych oraz
sprzedaż pamiątek i wydawnictw odbywać się będzie w budynku Szkoły z KalinowaSolek, znajdującego się na terenie Muzeum;
Podczas zakupu zabrania się dotykania pamiątek, wydawnictw.
Kasjer Muzeum ma zakryty nos i usta maseczką, przyłbicą lub w inny sposób oraz ma
założone rękawiczki jednorazowe, a wydzielone miejsce sprzedaży biletów jest
wyposażone w dodatkowe zabezpieczenie - przeźroczystą przegrodę.
Zgłoszenia udziału w zajęciach edukacyjnych ze względów organizacyjnych powinno
nastąpić drogą e-mailową lub telefonicznie.

16. Każdej osobie biorącej udział w zajęciach mierzona jest temperatura ciała. Osoby
z podwyższoną temperaturą ciała nie będą mogły brać udziału w zajęciach.
17. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do dezynfekcji rąk przed, w trakcie i po zajęciach; środek
dezynfekujący dostępny dla uczestników w pomieszczeniu.
18. Podczas zajęć odległość pomiędzy stanowiskami uczestników wynosi dwa metry,
z wyłączeniem członków rodzin.
19. Celem zwiększenia bezpieczeństwa uczestników zajęć, pomiędzy zajęciami planuje się
odstępy min. 15 minutowe.
20. Przybory używane przez uczestników zajęć są po każdych zajęciach dezynfekowane.
21. Po każdych zajęciach pomieszczenia (sale) są wietrzone, a powierzchnie dotykowe
(klamki, uchwyty, ławki, krzesła itp.) dezynfekowane.
Postanowienia końcowe
1. Osoby łamiące przepisy prawa powszechnego, zapisy regulaminu zwiedzania Muzeum,
zasad opisanych w niniejszym dokumencie, a także niedostosowujące się do wskazań
obsługi, proszone będą o opuszczenie terenu Muzeum bez możliwości ubiegania się
o zwrot za bilet wstępu.
2. Zakup biletu wstępu do Muzeum stanowi wyrażenie zgody na przestrzeganie powyższych
postanowień. W przypadku ich naruszenia zwiedzający jest zobowiązany do opuszczenia
Muzeum bez obowiązku zwrotu kwoty uiszczonej tytułem zakupu biletu.

