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Zarządzenie Dyrektora Muzeum Narodowego w Poznaniu 

nr 22/2020  

z dnia 16 czerwca 2020 

w sprawie wprowadzenia Instrukcji Ogólnej BHP obowiązującej w okresie zagrożenia epidemicznego COVID-19 w Muzeum  Narodowym 

w Poznaniu i jego Oddziałach 

 

 

Na podstawie § 11 ust. 3 pkt 7 Statutu Muzeum Narodowego w Poznaniu zarządzam, co następuje: 

 

§ 1 

Wprowadza się Instrukcję Ogólną BHP obowiązującą w okresie zagrożenia epidemicznego COVID-19 w Muzeum Narodowym w Poznaniu i jego 

Oddziałach, mającą zastosowanie do pracowników Muzeum oraz osób przebywających na terenie Muzeum.  

 

§ 2 

Wykonanie niniejszego Zarządzenia powierza się: Głównemu Specjaliście ds. BHP,  Kierownikom poszczególnych Oddziałów przy współpracy  

z Kierownikami Sekcji Administracji Oddziału,  która wynika z zakresu ich obowiązków. 

 

§ 3 

Z dniem wejścia w życie niniejszego Zarządzenia tracą moc dotychczas obowiązujące instrukcje:  

1. z dnia 12 marca 2020 r.  – Instrukcja Ogólna BHP 

2. z dnia 18 marca 2020 r.     – Instrukcja dot. zdalnego obiegu dokumentów   

3. z dnia 19 marca 2020 r.  – Procedura dopuszczenia do prac związanych z utrzymaniem terenów zielonych 

4. z dnia 15 kwietnia 2020 r.  – Instrukcja ogólna zaopatrzenia w środki ochronne 

5. z dnia 17 kwietnia 2020 r.  – Instrukcja zwiedzania parków. 

 

 

§ 4 

Niniejsze zarządzenie wchodzi w życie z dniem 22 czerwca 2020 roku.  

 

Tomasz Łęcki  

Dyrektor Muzeum Narodowego w Poznaniu  

 



       

   Załącznik nr 1 

do Zarządzenia nr 22 z dnia 16 czerwca 2020 

 

 

INSTRUKCJA OGÓLNA BHP OBOWIĄZUJĄCA W OKRESIE ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO COVID-19 

W MUZEUM NARODOWYM W POZNANIU I JEGO ODDZIAŁACH 

 

W okresie zagrożenia epidemicznego COVID-19 w Muzeum Narodowym w Poznaniu i jego Oddziałach należy przestrzegać 

następujących zaleceń:    

 

 

I. Dotyczy pracowników Muzeum  

1. Przed wejściem do Muzeum pracownik jest zobowiązany do dezynfekcji rąk.  

2. Przy wejściu do Muzeum znajduje się informacja o konieczności używania przez pracowników maseczek ochronnych, gdy nie jest 

możliwe zachowanie odległości 1,5 m pomiędzy pracownikami.  

3. Pracownicy są zobowiązani do używania masek ochronnych w salach ekspozycyjnych, kiedy przebywają w nich goście Muzeum. 

Dopuszcza się wykonywanie pracy w przyłbicy w przypadku oprowadzania gości Muzeum (z zachowaniem minimalnej odległości 2 m) 

oraz podczas pracy w kasach i sklepikach posiadających zabezpieczenie w postaci szyb ochronnych. 

4. Zabrania się do odwołania wprowadzania osób z zewnątrz do pomieszczeń nieprzeznaczonych dla zwiedzających (nie dotyczy służb 

technicznych, pracowników firm zewnętrznych, którzy otrzymali pozwolenie na pracę w Muzeum od Dyrekcji, oraz gości zaproszonych 

przez Dyrekcję).  

5. W przypadku niemożności załatwienia spraw z osobami z zewnątrz przy pomocy telefonu lub w formie elektronicznej należy wyznaczyć 

spotkanie w pomieszczeniu uprzednio wskazanym przez Dyrekcję, kierownika oddziału lub służbę ochrony.  

6. Należy wyznaczać pracę pracownikom w taki sposób, by odległość między nimi wynosiła minimum 1,5 m. W przypadku niemożności 

zachowania odstępu 1,5 m pomiędzy pracownikami praca powinna być zorganizowana tak, by w pomieszczeniu przebywała 1 osoba 

(praca zdalna lub zmianowa). 

7. Podczas przerw pracownicy przebywający bez masek w pomieszczeniach socjalnych są zobowiązani zachować pomiędzy sobą odległość 

co najmniej 2 m.  

8. Wszystkie prace związane z bezpośrednim kontaktem ze zwiedzającymi, ze środkami płatniczymi, odzieżą i sprzętem pozostawianym w 

szatni muszą być wykonywane w rękawiczkach ochronnych, chyba że na stanowisku znajduje się płyn dezynfekujący do rąk. 

9. Pracownicy w szatni, kasie i sklepikach są zobowiązani do odkażania płynem dezynfekującym blatów, terminali płatniczych i innych 

sprzętów, które mogą mieć kontakt z gośćmi i zwiedzającymi (uwzględniając liczbę osób zwiedzających, ale nie rzadziej niż 2 razy w 

ciągu dnia).  

10. W przypadku otrzymania maseczki wielokrotnego użytku należy po jej użyciu wyprać ją w temperaturze minimum 70oC oraz wyprasować 

gorącym żelazkiem. 

 

II. Dotyczy organizacji zebrań i innych wydarzeń na terenie Muzeum   

1.  W Muzeum dopuszcza się możliwość organizowania zebrań i innych wydarzeń pod warunkiem uzyskania zezwolenia Dyrektora Muzeum 

Narodowego w Poznaniu i uzgodnienia liczby uczestników z Głównym Specjalistą ds. BHP. 

III. Dotyczy odbierania przesyłek 

1. W przypadku konieczności odbierania przesyłek (paczek, dokumentów) od nieznanych osób z zewnątrz, należy zachować bezpieczną 

odległość i odbierać przesyłkę w rękawiczkach. W przypadku konieczności podpisania potwierdzenia odbioru należy wyznaczyć miejsce, 

gdzie będzie to wykonywane w sposób zapewniający zachowanie bezpiecznej odległości, tzn. wg następującego schematu postępowania: 

• pozostawienie dokumentu w wyznaczonym miejscu przez osobę dostarczającą, 

• odejście od tego miejsca przez osobę dostarczającą,  

• podejście do tego miejsca przez osobę podpisującą,  

• podpisanie dokumentu, 

• odejście od wyznaczonego miejsca przez osobę podpisującą, 



• odebranie podpisanego dokumentu przez osobę dostarczającą przesyłkę. 

2. Zaleca się, aby odebraną przesyłkę – jeśli pochodzi ona od nieznanego dostawcy lub jeśli zachodzi możliwość, że została przesłana z 

miejsca, gdzie mogła mieć kontakt z osobami zakażonymi – odstawić opisaną (godzina i data dostarczenia) w odosobnione miejsce na co 

najmniej 24 godziny. 

3. Odebrany metalowy obiekt, element wyposażenia lub inne materiały i towary dostarczane do magazynu należy opisać godziną i datą 

dostarczenia, a następnie odłożyć w odosobnione miejsce na co najmniej 3 dni. 

4. W przypadku konieczności wcześniejszego użycia dostarczonych materiałów i towarów należy przeprowadzić dezynfekcję ich 

powierzchni.  

5. Po odebraniu i odstawieniu przesyłki, towaru czy kontenera należy zdezynfekować i umyć ręce. 

 

IV. Dotyczy zwiedzających  

1. Podczas zwiedzania Muzeum wszyscy zwiedzający zobowiązani są do noszenia maseczek ochronnych (nie dotyczy dzieci poniżej 4 roku 

życia). Nieprzestrzeganie zasad (zdejmowanie lub zsuwanie masek) skutkuje koniecznością opuszczenia muzeum.  

2. Przed wejściem do Muzeum zwiedzający oraz goście mają obowiązek zdezynfekować dłonie (albo znajdujące się na nich rękawiczki 

ochronne). 

3. W przypadku korzystania z szatni zwiedzający zobowiązany jest położyć odzież lub pozostawianą w szatni inną rzecz na blacie, a 

następnie odsunąć się od niego. Dopiero po tym, jak pracownik Muzeum odbierze odzież, położy na blacie numerek i odsunie się od blatu, 

zwiedzający może odebrać numerek. Przy odbiorze odzieży należy zachować te same zasady w odwrotnej kolejności.  

4. Zwiedzający powinni zachować pomiędzy sobą dystans społeczny – minimum 1,5 m (nie dotyczy rodzin).  

  

V. Dotyczy zwiedzania parków 

1. Należy wywiesić przy wejściach do parków informacje o godzinach ich otwarcia. 

2. Należy umożliwić wejście do parku w sposób, który nie będzie wymagał korzystania z klamek (otwarte na stałe furtki lub bramy).  

3. Należy rozwiesić przy wejściach do parków informację o konieczności przebywania w nich z zachowaniem dystansu społecznego 

pomiędzy zwiedzającymi – odległości nie mniejszej niż 2 m (nie dotyczy rodzin). 

4. Jeśli jest to fizycznie możliwe, należy usunąć z parku wszystkie ławki i miejsca do siedzenia w celu uniknięcia styczności pomiędzy 

zwiedzającymi mniejszej niż 2 m. 

5.  Przy wejściu do parku należy wywiesić poniższą informację: 

Informacja dotycząca zwiedzania parku w czasie zagrożenia epidemicznego: 

1. Park jest otwarty dla zwiedzających w godzinach …………………………………. 

2. W czasie zwiedzania i przebywania na terenie parku należy zachować odpowiedni dystans społeczny od innych zwiedzających zgodnie  

z obowiązującymi przepisami.  

3. W trakcie zwiedzania obowiązuje regulamin zwiedzania parku. 

 

VI. Prace w parkach przy zieleni 

1. Przed wejściem na teren obiektu pracownik ma obowiązek przeprowadzenia dezynfekcji rąk. 

2. Należy rozdysponować pracę pracownikom w sposób zapewniający zachowanie bezpiecznej odległości między ich stanowiskami pracy 

(minimum 2 m). 

3. W sytuacjach koniecznego kontaktu należy zachowywać bezpieczną odległość pomiędzy pracownikami . 

4. Należy wyznaczyć indywidualne czasy przerw śniadaniowych w sposób niwelujący grupowe spożywanie posiłków. 

5. Należy dostarczyć pracownikom wystarczającą ilość rękawic roboczych oraz ochronnych (nitrylowych, lateksowych, gumowych). 

6. Miejsca składowania odpadów, śmieci, runa itp. należy wyznaczać poza miejscami ogólnodostępnymi (poza budynkami).  

7. Należy zapewnić pracownikom sprawny sprzęt do wykonywania prac.  

8. Należy poinformować pracowników o konieczności ograniczenia wymieniania się narzędziami. 

9. W przypadku konieczności przenoszenia większych/cięższych elementów zapewnić odpowiednie wózki do ich przewożenia. 

10. Należy kierować do prac przy maszynach i urządzeniach pracowników z odpowiednimi uprawnieniami (kierowanie pojazdem, obsługa 

innych urządzeń). 

11. Należy zapewnić odpowiednie środki ochrony indywidualnej podczas wykonywania prac niebezpiecznych: 



• zbieranie gałęzi i runa – rękawice, 

• koszenie trawy podkaszarką lub kosiarką oraz prace piłą spalinową – rękawice, przyłbica ochronna, słuchawki ochronne, odpowiednia 

odzież 

• praca na skarpach – szelki bezpieczeństwa i przymocowana linka ochronna. 

 

VII. Zadania dla Kierowników Oddziałów i Kierowników Sekcji Administracji 

1. Przy wejściu dla zwiedzających i pracowników należy wystawić stolik (lub wyznaczyć do tego celu inne miejsce), na którym będzie stał 

płyn do dezynfekcji rąk, oraz wywiesić informację o konieczności dezynfekcji rąk przed wejściem na teren Muzeum. 

2. Należy zapewnić pracownikom odpowiedni sprzęt ochronny (rękawice, przyłbice, maski) oraz wystarczającą ilość płynów 

dezynfekujących. 

3. Należy zorganizować przerwy dla pracowników w taki sposób, by przy stołach w stołówce nie siedziała więcej niż jedna osoba lub dwie 

przy stole zapewniającym zachowanie odległości co najmniej 2 m pomiędzy pracownikami bez masek. 

4. W widocznym miejscu należy wywiesić Regulamin zwiedzania Muzeum oraz Zasady zwiedzania obowiązujące w okresie zagrożenia 

COVID-19 w MNP i jego Oddziałach.  

5. Do odwołania należy w skuteczny sposób zakryć wszystkie elektroniczne sprzęty audiowizualne i inne przedmioty,  które podczas 

zwiedzania mogłyby być dotykane, oraz wywiesić przy nich informację, iż są one wyłączone z eksploatacji z racji zagrożenia 

epidemiologicznego. 

6. Należy w widoczny sposób zaznaczyć, gdzie z zachowaniem bezpiecznej odległości od siebie mogą stawać czekający do kasy.  

7. Przed sklepikami należy wywiesić informację, iż może się w nich naraz znajdować tylko tyle  osób, by było możliwe zapewnienie 

bezpiecznej odległości między nimi. Kierownik działu handlowego może określić maksymalną liczbę przebywających w danym sklepiku 

osób, uwzględniając regułę, że na jedną osobę musi przypadać co najmniej 4 m2 powierzchni.  

8. Należy kontrolować liczbę osób, które mogą przebywać na terenie ekspozycji oraz w wyznaczonych innych obiektach.  

9. W widocznym miejscu należy wywiesić informację o zasadach zwiedzania Muzeum. 

10. W oddziałach, w których znajdują się windy, należy wywiesić informację o maksymalnej liczbie 2 osób w windzie (nie dotyczy rodzin). 

11. Przy kasach i sklepikach, w których istnieje możliwość płacenia kartą płatniczą, należy wywiesić prośbę o dokonywanie płatności kartą.  

12. Należy wyznaczyć osoby, które każdego dnia przed zamknięciem Muzeum zdezynfekują poręcze, klamki w drzwiach, przyciski  

w windach i inne wyznaczone miejsca. 

13. W przypadku dużej liczbie zwiedzających należy wyznaczyć dodatkowego pracownika do dezynfekcji klamek i innych sprzętów  

w toaletach. 

 

VIII. W Muzeum obowiązuje „Regulamin Zwiedzania Muzeum” oraz „Zasady Zwiedzania obowiązujące w okresie zagrożenia COVID-19  

w Muzeum Narodowym w Poznaniu”.  

 

 

Sporządził 

Dariusz Wnuk 

Główny Specjalista BHP 

  

       

Zatwierdził 

Tomasz Łęcki 

 Dyrektor Muzeum Narodowego w Poznaniu 

               


