Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 20/2020
z dnia 13.05.2020 r.
MUZEUM IM. KAZIMIERZA PUŁASKIEGO W WARCE
ZASADY ZWIEDZANIA OBOWIĄZUJĄCE W OKRESIE ZAGROŻENIA COVID 19

1. Zwiedzający obowiązani są do przestrzegania ,,Regulaminu zwiedzania Muzeum” oraz
poniższych zasad wprowadzonych w związku z pandemią.
2. Muzeum dostępne będzie tylko dla osób posiadających własne maski lub osłony
zasłaniające usta i nos (nie dotyczy dzieci poniżej 4 roku życia oraz osób, które mają
problemy z oddychaniem) zgodnie z § 18 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19
kwietnia br. z późniejszymi zmianami. Zdejmowanie lub zsuwanie masek oraz osłon
skutkuje koniecznością opuszczenia Muzeum.
3. Pracownik Muzeum w sytuacji konieczności weryfikacji stanu zdrowia może
skontrolować temperaturę termometrem bezdotykowym.
4. Muzeum czynne jest w godz.
a) od środy do piątku w godz. 11.00-17.00, ostatnie wejście o godz. 16.00
b) soboty-niedziele w godz. 11.00-18.00, ostatnie wejście o godz. 17.00
c) przerwa techniczna (od środy do piątku) o godz.13.00 - 13.30, (soboty-niedziele) o
godz. 14.00-14.30
d) czwartek nadal jest dniem bezpłatnego wejścia na ekspozycje stałe.
5. Zwiedzający obowiązani są do dezynfekcji rąk lub rękawiczek płynem umieszczonym
na stanowisku do tego przeznaczonym, przy wejściu do pałacu oraz Centrum
Edukacyjno-Muzealnego oraz przy wychodzeniu.
6. W miarę możliwości prosimy o płatności kartą.
7. Przy kasie może przebywać tylko jedna osoba, pozostałe

osoby prosimy o

oczekiwanie w odstępach min. 1,5 m. W pomieszczeniu holu może przebywać
maksymalnie 5 osób (poza obsługą Muzeum).
8. Polecamy zwiedzanie indywidualnie, grupa może liczyć maksymalnie 6 osób.
9. Zwiedzanie jest możliwe tylko pod opieką Pracownika Muzeum, w ilości liczącej
maksymalnie:
a) w pałacu: 18 osób (parter i piętro)
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b) w Centrum Edukacyjno-Muzealnym: 8 osób w sali wystaw czasowych, 5 osób
może przebywać w holu
c) w odstępach czasowych ustalanych przez Pracownika Muzeum, stosownie do
sytuacji.
10. Zwiedzający obowiązani są do zachowania między sobą odstępu minimum 1,5 m (nie
dotyczy rodzin).
11. Prosimy o powstrzymanie się od dotykania drzwi, klamek, poręczy, mebli, gablot
muzealnych, elementów wystaw, nie wchodzenie na dywany.
12. Audioprzewodniki, sprzęt multimedialny i kąciki zabaw dla dzieci, nie będą
udostępniane.
13. Winda w pałacu oraz na terenie Centrum Edukacyjno-Muzealnego dostępna jest
wyłącznie dla osób z niepełnosprawnościami (mogą w niej przebywać jednocześnie
tylko 2 osoby).
14. Na terenie Centrum Edukacyjno-Muzealnego nie wydaje się bezpłatnych żetonów do
zewnętrznych toalet.
15. Do odwołania zawiesza się pozostawianie odzieży w szatniach. Obecnie w szatni
należy pozostawić tylko większe bagaże. Małe torebki podręczne można zabrać ze
sobą, trzymając je z przodu, w celu nie zawadzania o meble i eksponaty.

Zwiedzający stosują się bezwzględnie do zasad określonych przez Muzeum, co do zakrywania
twarzy i nosa (noszenie maseczek, osłon), dezynfekują ręce przed wejściem i przy
wychodzeniu z Muzeum, w razie konieczności poddają się zdalnemu pomiarowi
temperatury, przestrzegają zasady przebywania na terenie Muzeum zgodnie z oznaczeniami,
komunikatami i podawanymi informacjami przez Pracowników Muzeum.

Informacje o zmianie organizacji pracy Muzeum dostępne są także na stronie internetowej
Muzeum (www.muzeumpulaski.pl), Biuletynie Informacji Publicznej (muzeumpulaski.nbip.pl)
oraz na portalu społecznościowym fb (facebook.com/muzeumpulaski)

Iwona Stefaniak
Dyrektor Muzeum
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