Dodatek k návštěvnímu řádu
platný od 11. 5. 2020 po dobu krizových opatření
Vláda České republiky vydala Usnesení č. 493 ze dne 30. 4. 2020, o přijetí krizového opatření, kterým
nařizuje podmínky otevření muzeí a galerií s účinností od 11. 5. 2020 od 00:00 hodin. V souladu s tímto
usnesením a v souladu se souborem Doporučených opatření k zamezení šíření onemocnění COVID-19
po otevření muzeí a galerií zpracovaných Ministerstvem kultury České republiky vydává ředitelka
Muzea Blanenska, příspěvkové organizace tento dodatek k návštěvnímu řádu muzea:
1. Návštěvníci vstupují do muzea na vlastní riziko, muzeum neručí za zdravotní stav všech
návštěvníků. Návštěvník odpovídá sám za to, s kým je v bližším kontaktu. Doporučujeme
návštěvníkům, aby návštěvu muzea zvážili, pokud patří do rizikové skupiny obyvatel. V případě
potřeby lze dohodnout individuální prohlídky v jiném než obvyklém čase. Rezervovat čas
prohlídky je možné také přes rezervační formulář na webových stránkách muzea
www.muzeum-blanenska.cz, telefonicky nebo mailem na info@muzeum-blanenska.cz.
2. Do muzea se nedovoluje vstup osobám, které podléhají karanténě a které mají zjevné akutní
potíže. V takovém případě budou návštěvníci požádáni, aby muzeum opustili.
3. Vstup do muzea je možný pouze se zakrytým nosem a ústy.
4. Pro návštěvníky je u vchodu do muzea připravena desinfekce rukou, stejně tak je k dispozici
na několika dalších místech. Pokud se bude návštěvník dotýkat vystaveného zboží nebo
haptických předmětů v expozici, je nezbytné využít jednorázové rukavice.
5. Pondělky jsou v muzeu vyhrazeny pro úklid a desinfekci všech prostor.
6. Vstup do výstavních prostor je omezen počtem návštěvníků, návštěvníci jsou povinni
zachovávat bezpečné rozestupy, s výjimkou členů jedné domácnosti. V zájmu prevence je
třeba předcházet hromadění v pokladně muzea. O kapacitě výstavních prostor bude
návštěvníky informovat průvodkyně nebo pokladní.
7. Propagační materiály budou návštěvníkům poskytnuty ke vstupence nebo na vyžádání.
8. Na pokladně upřednostňujeme bezkontaktní platbu kartou.
9. Z důvodu nezbytných preventivních opatření se omezují haptické aktivity, zapůjčení
audioprůvodců – lze využít vlastní sluchátka a zakazuje se konzumace občerstvení v prostorách
muzea. Pro návštěvníky budou vyhrazeny k užití toalety.
10. Návštěvníci jsou povinni řídit se informačními panely v prostorách muzea, návštěvním řádem
ve znění tohoto dodatku po celou dobu trvání krizových opatření a pokyny zaměstnanců
muzea.
11. Tento dodatek je přístupný na pokladně muzea a webových stránkách muzea Aktuální
informace k vývoji situace budou uváděny na webových stránkách muzea, případně
poskytovány telefonicky na kontaktním telefonu muzea - 725 952 592.

V Blansku dne 11. 5. 2020
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ředitelka

