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ZASADY ZWIEDZANIA OBOWIĄZUJĄCE W OKRESIE ZAGROŻENIA COVID-19
W MUZEUM NARODOWYM W POZNANIU I JEGO ODDZIAŁACH

1. Zwiedzający są zobowiązani do przestrzegania ,,Regulaminu zwiedzania muzeum” oraz poniższych „Zasad zwiedzania obowiązujących w okresie zagrożenia  
COVID-19 w Muzeum Narodowym w Poznaniu i jego oddziałach”. 

2. Muzeum dostępne jest tylko dla osób posiadających własne maski (ewentualnie przyłbice) zasłaniające usta i nos (nie dotyczy dzieci poniżej 5 roku życia). 
Nieprzestrzeganie tej zasady (zdejmowanie lub zsuwanie masek) skutkuje koniecznością opuszczenia muzeum.

3. Zwiedzający są zobowiązani do dezynfekcji rąk lub rękawiczek płynem umieszczonym przy wejściu.
4. Straż Muzealna w sytuacji konieczności weryfikacji stanu zdrowia zwiedzającego może skontrolować temperaturę termometrem bezdotykowym.
5. Przy kasie i przy szatni może przebywać tylko 1 osoba, pozostałe muszą czekać w odstępach 1,5 m. 
6. Osoby przebywające w sklepie muzealnym mają obowiązek zachowania dystansu społecznego 1,5 m w masce. Przy kasie w sklepie muzealnym może  

 przebywać jedna osoba.
7. Zakup biletu, wydawnictw itp. powinien odbywać się w miarę możliwości poprzez płatności bezgotówkowe. 
8. Szatnia jest obowiązkowa zgodnie z „Regulaminem zwiedzania muzeum”, z zachowaniem zasad zwiększonego reżimu sanitarnego.
9. Liczba osób w czasie zwiedzania grupowego może wynosić maksymalnie:
• w przypadku „strefy czerwonej”:

a) w Muzeum Narodowym w Poznaniu – w Galerii Malarstwa i Rzeźby........................................................................................................................................9 osób 
b) w Muzeum Sztuk Użytkowych...........................................................................................................................................................................................................9 osób
c) w Wielkopolskim Muzeum Wojskowym..........................................................................................................................................................................................9 osób
d) w Muzeum Instrumentów Muzycznych...........................................................................................................................................................................................7 osób
e) w Muzeum Etnograficznym................................................................................................................................................................................................................9 osób 
f) w Muzeum Pałacu w Rogalinie............................................................................................................................................................................................................9 osób
g) w Muzeum Adama Mickiewicza w Śmiełowie.................................................................................................................................................................................9 osób
h) w Muzeum Zamku w Gołuchowie.......................................................................................................................................................................................................9 osób
i) w parkach w Rogalinie i Śmiełowie......................................................................................................................................................................................................9 osób 

• w przypadku „strefy żółtej”:
a) w Muzeum Narodowym w Poznaniu – w Galerii Malarstwa i Rzeźby........................................................................................................................................19 osób
b) w Muzeum Sztuk Użytkowych............................................................................................................................................................................................................10 osób
c) w Wielkopolskim Muzeum Wojskowym...........................................................................................................................................................................................15 osób
d) w Muzeum Instrumentów Muzycznych.............................................................................................................................................................................................7 osób
e) w Muzeum Etnograficznym................................................................................................................................................................................................................10 osób 
f) w Muzeum Pałacu w Rogalinie...........................................................................................................................................................................................................10 osób
g) w Muzeum Adama Mickiewicza w Śmiełowie................................................................................................................................................................................10 osób
h) w Muzeum Zamku w Gołuchowie....................................................................................................................................................................................................10 osób
i) w parkach w Rogalinie i Śmiełowie..................................................................................................................................................................................................19 osób 

10.  Na tarasie widokowym w Muzeum Sztuk Użytkowych może przebywać jednocześnie maksymalnie 10 osób. 
11.  Urządzenia multimedialne i inne informatory dotykowe nie są udostępniane zwiedzającym do odwołania.
12.  Wydawanie audioprzewodników ze słuchawkami jest dopuszczalne po uprzedniej dezynfekcji metodą termiczną i światłem UVC.
13.  Zwiedzający obowiązani są do zachowania pomiędzy sobą bezpiecznego dystansu społecznego 1,5 m (nie dotyczy rodzin). 
14.  Windą mogą przemieszczać się maksymalnie dwie osoby (nie dotyczy rodzin).
15.  Korzystanie z biblioteki i archiwum odbywa się według zasad opracowanych przez ich kierowników w konsultacji z Głównym Specjalistą ds. BHP  

   Muzeum Narodowego w Poznaniu. 
16.  Zwiedzanie grupowe oraz udział w wydarzeniach odbywa się według następujących zasad: 

a) Oprowadzenie grup oraz udział w lekcji muzealnej jest możliwy po wcześniejszej rezerwacji.
b) Częstotliwość wejścia grup regulują oprowadzający lub kierownik oddziału.
c) Opiekunowie grup zobowiązani są do współpracy z przewodnikiem w celu utrzymania porządku i przestrzegania dystansu społecznego (1,5 m)  

 pomiędzy uczestnikami oraz grupami.
d) Istnieje  możliwość uczestnictwa grup szkolnych w lekcjach muzealnych, z uwzględnieniem maksymalnej liczby osób wyznaczonej dla poszczególnych    

 oddziałów muzealnych. W przypadku gdy grupa szkolna liczy więcej osób, zostaje podzielona na mniejsze grupy zgodnie z obowiązującymi limitami osób. 
e) Każda grupa szkolna musi posiadać opiekuna, który odpowiada za bezpieczeństwo i zachowanie uczestników.
f) W przypadku pomieszczeń muzealnych, w których nie ma możliwości zachowania odpowiedniego dystansu społecznego (1,5 m), oprowadzający prze-

chodzi do następnej sali ekspozycyjnej (pomieszczenia) spełniającej warunki bezpieczeństwa.
g) Wejście ostatniej grupy zwiedzających możliwe jest na godzinę przed zamknięciem ekspozycji.
h) Zwiedzający zobowiązani są do opuszczenia muzeum do godziny zamknięcia obowiązującej w danym oddziale.
17. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszych „Zasadach zwiedzania obowiązujących w okresie zagrożenia epidemicznego COVID-19 w Muzeum  

Narodowym w Poznaniu i jego oddziałach” Zwiedzający są zobowiązani do przestrzegania powszechnie obowiązujących przepisów prawa dotyczących 
zasad bezpieczeństwa w okresie zagrożenia epidemicznego COVID-19.


