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ZASADY ZWIEDZANlA
Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie

w okresie stanu epidemiiw związku zzakażeniamiwirusem SARS-CoV-2

W związku z otwarciem wnętrz muzealnych dla Zwiedzających w celu zapewnienia bezpieczeństwa
zdrowotnego Zwiedzającym i Pracownikom wprowadza się poniższe zasady organizacji zwiedzania
Muzeum w warunkach stanu epidemiiw związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 (dalej: Zasady
zwiedzania)

§r

1,. Liczba osób zwiedzających, przebywających jednocześnie na terenie Muzeum, zostaje
ograniczona do 20 osób.

2. Przy kasie mogą przebywać maksymalnie 1 osoba, a pozostałe osoby oczekujące w kolejce
powinny zachować 2m odległości miedzy sobą.

3. Podczas zwiedzania należy zachować dystans przestrzenny (minimum 1,5 metra) od innych
osób.

4. Zwiedzający na terenie Muzeum mają bezwzględny obowiązek zasłaniania ust i nosa przy
wykorzystaniu maseczkijednorazowej, maseczki wielorazowej, przyłbicy (za wyjątkiem dzieci
do lat 4 lub osób posiadających udokumentowane przeciwwskazania zdrowotne) lub części
odzieży.

5. Zwiedzający przed wejściem do Muzeum oraz przed wejściem do sklepu muzealnego mają
obowiązek dezynfekcji rąkprzy użyciu udostępnionego przez Muzeum płynu do dezynfekcji.

6. W windzie mogą przebywać maksymalnie 2 osoby (ograniczenie nie dotyczy rodzin z dziećmi
do lat 13).

7. Muzeum jest otwarte od wtorku do niedzieliw godzinach od 10.00 do 18.00, natomiast kasa
jest czynna w dni otwarcia Muzeum w godzinach od 10.00 do 17.45.

8. Do odwołania zawieszone zostają zwiedzania grupowe orazzajęcia edukacyjne.
9. W sklepie muzealnym mogą przebywać jednocześnie maksymalnie 3 osoby.
I0. Przy dokonywaniu płatności zaleca się stosowanie kart płatniczych.
].]-. Pracownik Muzeum ma prawo nie zezwolić na wejście na teren Muzeum osobie, która bez

uzasadnione j przyczyny odmawia zastosowania się do obowiązujących zasad.
12. W zakresie, w jakim obowiązujący przed dniem ].6 czerwca 2020 r. Regulamin Zwiedzania

określa reguły zwiedzania w sposób odmienny, obowiązują Zasady zwiedzania wprowadzone
niniejszym dokumentem.

§z

L Dokument Zasady zwiedzania dostępny jest w kasie biletowej oraz na stronie internetowej
M uzeum : www.mmsc.waw.pl.

2. Muzeum zastrzega sobie prawo zmian niniejszego dokumentu Zasady Zwiedzania,
3. Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zdarzenia wynikłe z niestosowania się

do zapisów niniejszego dokumentu i/lub zaleceń pracowników Muzeum.
4. Przebywanie na terenie Muzeum jest równoznaczne zzobowiązaniem zwiedzającego

do przestrzegania Zasad Zwiedzania.
5. Zasady zwiedzania wchodzą w życie z dniem ogłoszenia i obowiązują do momentu odwołania

stanu epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.


