MUZEUL DE ARTĂ BRAȘOV

Măsuri de combatere a îmbolnăvirilor COVID-19
pe perioada vizitării muzeului*
1. Accesul vizitatorilor în muzeu este permis numai în grupuri de maximum 3 persoane. Singura
excepție admisă o constituie vizitatorii adulți însoțiți de minori (grup de maximum 5 persoane).
2. După accesul unui grup de vizitatori (cf. pct. 1) pe traseul de vizitare se permite accesul următorului
grup de vizitatori numai după 5 minute. Vizitatorii care așteaptă accesul pe traseul de vizitare vor fi
rugați să staționeze în holul de acces sau în prima sală a traseului de vizitare.
3. Se va evita aglomerarea holului de acces, nefiind permisă staționarea în acesta a mai multor grupuri de
vizitatori. Dacă în holul de acces se vor intersecta două sau mai multe grupuri de vizitatori, ultimii sosiți
vor fi rugați să se deplaseze imediat în primele săli de pe traseul de vizitare până la eliberarea holului de
acces.
4. Se va evita aglomerarea scării de acces la etaj și a sălilor de expoziție (într-o sală de expoziție se poate
afla un singur grup de vizitatori). Singura excepție o constituie Sala mare de expoziții temporare cu
condiția păstrării distanțării de minimum 2 m între vizitatorii individuali sau minimum 10 m între
grupurile de vizitatori.
5. Pe parcursul vizitei se va respecta distanțarea de minimum 2 m între vizitatorii individuali.
6. Vizitarea muzeului nu poate dura mai mult de 2 ore.
7. Accesul vizitatorilor este permis numai în condițiile purtării de mască (medicală / non-medicală)
pe toată durata vizitei în muzeu. Masca trebuie să acopere atât gura cât și nasul.
8. La intrarea în muzeu se va efectua un triaj observațional. Persoanele care prezintă simptome evidente
de infecție respiratorie (tuse, strănut, rinoree) nu li se va permite accesul în muzeu.
9. La intrarea în muzeu, vizitatorilor li se va măsura imediat temperatura corporală cu termometru digital
non-contact corporal cu infraroșu. Persoanelor cu temperatura corporală de peste 37,3 C nu le va fi
permis accesul în muzeu. Persoanele care refuză să le fie verificată temperatura corporală nu vor
avea acces în muzeu.
10. La intrarea în muzeu vizitatorilor li se va cere să-și dezinfecteze imediat mâinile cu dezinfectat pe bază
de alcool.
11. La intrarea în muzeu vizitatorilor li se va cere să-și dezinfecteze încălțămintea pe covoarele cu
dezinfectant aflate la intrarea în muzeu.
12. Se va efectua zilnic, din 4 în 4 ore, dezinfecția suprafețelor de contact (mânerul ușilor de acces în
muzeu, balustradă scări, tejghea recepție, grupul sanitar (mânerul ușilor, baterii chiuvetă, colac și capac
toaletă, buton rezervor toaletă și pisoar, bare inox toaletă) la începutul, mijlocul și sfârșitul programului
de vizitare. Se vor utiliza numai prosoape de hârtie de unică folosință.
13. La începutul și sfârșitul programului se va realiza aerisirea sălilor de expoziție în conformitate cu
instrucțiunile oferite de conservatori.
14. Nu se utilizează aparatele audioghid.
15. Persoanele care intră în muzeu în vederea rezolvării unor probleme de ordin profesional sau vizitării
personalului muzeului se vor înscrie în mod obligatoriu în registrul de acces. Aceste persoane vor
respecta prezentele măsuri de combatere a îmbolnăvirilor COVID-19 pe perioada vizitării muzeului.
16. Persoanelor care nu respectă prezentele măsuri de combatere a îmbolnăvirilor COVID-19 pe
perioada vizitării muzeului li se va cere să părăsească imediat muzeul.

*

În temeiul Ordinului Ministrului Culturii nr. 2855 și al Ministrului Sănătății nr. 830 din 15 mai 2020 privind măsurile pentru
prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS-CoV-2 și pentru asigurarea desfășurării activităților în condiții de
siguranță sanitară în domeniul culturii.

