
Zasady korzystania z kawiarenki muzealnej „Café Savannah”  

w okresie zagrożenia COVID 19 

Zasady ogólne: 

1. Kawiarnia ,,Café Savannah” jest małą gastronomią prowadzoną przez Muzeum im.  
Kazimierza Pułaskiego w Warce, zwane dalej „Muzeum”. 

2. Kawiarnia, służy przede wszystkim zwiedzającym Muzeum i park oraz uczestnikom 
wydarzeń  organizowanych przez Muzeum. 

3. Kawiarnia udostępniana jest gościom wyłącznie w godzinach pracy Muzeum. 
4. Goście kawiarni muzealnej zobowiązani są do przestrzegania obowiązującego na jej 

terenie Regulaminu oraz poniższych Zasad korzystania z kawiarni w okresie 
zagrożenia COVID 19.  

W okresie zagrożenia epidemią Goście kawiarenki muzealnej zobowiązani są do 
stosowania następujących zasad: 

1. w przestrzeni kawiarni (wewnątrz) może przebywać maksymalnie 5 osób, 
2. przy wejściu na teren kawiarni obowiązkowo należy dezynfekować ręce, 
3. podczas wchodzenia do kawiarni oraz zamawiania usługi, obowiązkowe jest noszenie 

osłon nosa i ust, zasada nie obowiązuje dopiero w momencie, w którym zajmiemy 
miejsce przy stoliku oraz w trakcie konsumpcji, 

4. utrzymania 2-metrowej odległości pomiędzy osobami stojącymi w kolejce, 
5. przy jednym stoliku może przebywać rodzina lub osoby pozostające we wspólnym 

gospodarstwie domowym; w innym przypadku przy stoliku powinny siedzieć 
pojedyncze osoby, chyba, że odległości między nimi wynoszą min. 1,5 m i nie siedzą 
one naprzeciw siebie; 

6. w przypadku kolejki, spokojnego oczekiwania na zewnątrz, stosowanie się do poleceń 
personelu, który ma prawo wskazać miejsce oczekiwania lub konkretny stolik, 

7. powstrzymywania się od kichania i kasłania na terenie kawiarni, w przypadku napadu 
kaszlu lub duszności, gość powinien natychmiast wyjść na zewnątrz;  

8. w przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby u osoby przebywającej na terenie 
kawiarki (jak uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu), personel 
Muzeum ma prawo poinstruowania gościa o jak najszybszym zgłoszeniu się do 
najbliższego oddziału zakaźnego celem konsultacji z lekarzem, poprzez udanie się tam 
transportem własnym lub powiadomienie 999 albo 112; 

9. personel Muzeum nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku 
nie stosowania ustalonych zasad korzystania z muzealnej kawiarni, nierozważnego i 
niehigienicznego zachowania na terenie kawiarni.  
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Opracowane w oparciu o: 

Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 13 maja 2020 r. dla funkcjonowania 
gastronomii w trakcie epidemii SARS-CoV-2, wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 14 marca 
1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r. poz. 322, 374 i 567). 


