MUZEUM IM. JACKA MALCZEWSKIEGO
26 - 600 Radom, Rynek 11
tel. tel. 48/ 36-243-29 (czynny całą dobę), 48/36-22-114, 48/36-256-94 (Dział Naukowo-Oświatowy), fax.48/36-234-81,
www.muzeum.edu.pl
e-mail:malczewski@muzeum.edu.p

Regulamin zwiedzania
Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu
na czas epidemii
§ 1.
Niniejszy Regulamin wydał Dyrektor Muzeum im. Jacka Malczewskiego
w Radomiu w ramach swoich kompetencji.
§2.
W związku z wprowadzeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu
epidemii, kierując się podstawowym obowiązkiem ochrony mienia
i zapewnienia maksymalnej ochrony osób przed zarażeniem na czas trwania
epidemii wprowadza się szczególne zasady i regulacje związane
z funkcjonowaniem Muzeum.

1.
Godziny otwarcia Muzeum:
Poniedziałek
nieczynne
Wtorek
9.00 -15.00
Środa
9.00 -16.00
Czwartek
9.00 -15.00
Piątek
10.00 -16.00
Sobota
11.00 -16.00
Niedziela
11.00 -16.00

W godzinach otwarcia Muzeum uwzględniono 30 minutowe przerwy na
dezynfekcję powierzchni, wietrzenie sal itp. Czas i częstotliwość przerw
określona będzie w zależności od ilości zwiedzających przez pracowników
dozoru ekspozycji.
2.
Grupowe zwiedzanie muzeum możliwe po uprzednim dokonaniu
rezerwacji pod nr tel. 48/ 36 256 94 oraz z zachowaniem 2 metrowego dystansu
między zwiedzającymi.
3.
Z uwagi na bezpieczeństwo zwiedzających preferowane jest zwiedzanie
indywidualne.

4.
Kasa Muzeum czynna w godzinach otwarcia Muzeum z 15 minutowymi
przerwami na dezynfekcję pomieszczenia. Częstotliwość przerw uzależniona
będzie od ilości osób odwiedzających Muzeum. Przy Kasie może przebywać
tylko 1 osoba. Ze względów sanitarnych zachęca się zwiedzających do zakupu
biletów w formie bezgotówkowej.
5.
Do odwołania szatnia będzie działać w formie samoobsługowej pod
nadzorem pracownika Muzeum.
6.
Wszystkie osoby wchodzące do Muzeum zobowiązane są do stosowania
płynu odkażającego ręce znajdującego się w dozownikach w strefie wejścia do
budynku lub używania rękawiczek ochronnych.
7.
Zwiedzający zobowiązani są do stosowania osłon ust i nosa (maseczki,
przyłbice, chustki itp.)
8.
W trakcie zwiedzania należy zachować wymaganą odległość min. 2
metrów od innych osób (nie dotyczy rodziców z dziećmi, osób opiekujących się
osobami niepełnosprawnymi, członków rodzin lub osób wspólnie
zamieszkujących).
9.
Maksymalna ilość zwiedzających mogących jednocześnie przebywać na
ekspozycji (galeria, wystawy, sale zmienne, dziedziniec) wynika
z obowiązujących wytycznych tj. 1 osoba na 15 m2 powierzchni. Dane
dotyczące ilości zwiedzających ekspozycję będą regulowane i podawane przed
rozpoczęciem zwiedzania przez pracowników nadzorujących daną ekspozycję.
10. W celu zachowania bezpieczeństwa przewodnicy muzealni będą
wyposażeni w przyłbice i będą zachowywać 2 metrowy odstęp od
zwiedzających. Powyższy tryb pracy przewodników będzie obowiązywał do
odwołania.
11. Wstrzymuje się do odwołania udostępnienie monitorów dotykowych oraz
wszelkich pomocy edukacyjnych wielokrotnego użytku.
12. Zabrania się
odgradzających.
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13. Lekcje muzealne, warsztaty oraz inne formy działalności edukacyjnej
możliwe po uprzedniej rezerwacji pod nr tel. 48/ 36 256 94 z zachowaniem 2
metrowego dystansu między uczestnikami.
14. W toaletach może przebywać max 1 osoba. Nie dotyczy rodziców
z dziećmi i opiekunów osób niepełnosprawnych.

