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GALERIA MALARSTWA I RZEŹBY MUZEUM NARODOWEGO W POZNANIU 
ZASADY ZWIEDZANIA OBOWIĄZUJĄCE W OKRESIE ZAGROŻENIA COVID 19

Zwiedzający obowiązani są do przestrzegania ,,Regulaminu zwiedzania muzeum”  
oraz poniższych zasad wprowadzonych w związku z pandemią.

1. Muzeum otwarte jest dla publiczności od wtorku do niedzieli w godzinach 11.00–18.00.  
W poniedziałek muzeum jest zamknięte.
2. Muzeum dostępne będzie tylko dla osób posiadających własne maski zasłaniające usta i nos  
(nie dotyczy dzieci poniżej 4 roku życia) zgodnie z § 18 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia  
19 kwietnia br. z późniejszymi zmianami. Zdejmowanie lub zsuwanie masek skutkuje koniecznością 
opuszczenia muzeum. 
3. Zwiedzający obowiązani są do dezynfekcji rąk lub rękawiczek płynem umieszczonym przy  
wejściu. 
4. Straż Muzealna w sytuacji konieczności weryfikacji stanu zdrowia może skontrolować temperaturę  
termometrem bezdotykowym.
5. Przy kasie, w sklepie i przy szatni może przebywać tylko 1 osoba, pozostałe muszą czekać  
w odstępach 1,5 m. 
6. Zakup biletu, wydawnictw itp. powinien odbywać się w miarę możliwości poprzez płatności  
bezgotówkowe. 
7. Do odwołania zawiesza się przyjmowanie odzieży w szatniach. Obecnie w szatni należy pozostawić  
tylko większe bagaże.
8. W muzeum może jednocześnie przebywać maksymalnie 500 osób. 
9. Utrzymuje się dotychczasowy porządek zwiedzania ekspozycji. Prosimy o korzystanie z informacji  
wizualnych oraz wskazówek kwalifikowanych opiekunów zbiorów.
10. Tablice tyflograficzne zostały zakryte, a podpisy w języku Braille’a usunięte.
11. Zwiedzający obowiązani są do zachowania pomiędzy sobą odstępu minimum 1,5 m (nie dotyczy 
rodzin). 
12. Winda dostępna jest wyłącznie dla osób z niepełnosprawnościami, której jednocześnie mogą  
korzystać dwie osoby.
13. Czasowo zawiesza się zwiedzanie grupowe, zajęcia edukacyjne i oprowadzanie z przewodnikiem.
14. Do odwołania  zawiesza się korzystanie z Biblioteki (nie dotyczy pracowników Muzeum  
Narodowego w Poznaniu). 
Zapraszamy do odwiedzania naszej strony internetowej (www.mnp.art.pl ) oraz profilu Muzeum  
Narodowego w Poznaniu na portalu społecznościowym fb (dostępne są tam między innymi infor-
macje o zmianie organizacji pracy muzeum).


