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UWAGI OGÓLNE
 Bezwzględnie należy zachowywać bezpieczną odległość od innych osób tj. 1,5 metra.
Wyłączeni z tego obowiązku są:
 rodzice z dziećmi wymagającymi opieki (do 13. roku życia),
 osoby wspólnie mieszkające lub gospodarujące,
 osoby z niepełnosprawnością, niemogące się samodzielnie poruszać, osoby
z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego i ich opiekunowie.

PROCEDURY POSTĘPOWANIA
 Po wejściu każda osoba zwiedzająca musi zdezynfekować ręce płynem znajdującym się
przy drzwiach wejściowych.
 Podczas zakupu biletów nie należy przekraczać wyznaczonej w kasie linii.
 Należy zachować 1,5 metra odstępu od kolejnej osoby stojącej przy kasie.
 Rekomendowana jest płatność kartą.
 Istnieje możliwość indywidualnego zwiedzania obiektów, bez usługi przewodnickiej,
a wnętrza obiektów na terenie skansenu dostępne są wyłącznie z sieni budynków
poprzez kraty umożliwiające ich oglądnięcie.
 Turyści przebywający na terenie Muzeum mają obowiązek zasłaniania ust i nosa (mogą
to być maseczki, apaszki itp.).
 Z obowiązku zasłaniania ust i nosa zwolnione są:
 dzieci do ukończenia 5 roku życia,
 osoby, które posiadają zaświadczenie lekarskie lub dokument, który potwierdza:
- całościowe zaburzenia rozwoju,
- zaburzenia psychiczne,
- niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym lub
głębokim,
- trudności w samodzielnym odkryciu lub zakryciu ust lub nosa.
 W trakcie zwiedzania należy utrzymywać bezpieczny dystans między odwiedzającymi
(1,5 metra).
 Muzeum udostępnia tereny zielone parku z ogrodami i obiektami architektonicznymi
przeznaczonymi dla zwiedzania.
 Na terenie skansenu jednorazowo może przebywać maksymalnie 200 osób.
 Udostępnia się wnętrza dworu z Drogini z ekspozycją stałą i dwiema ekspozycjami
czasowymi.
 W dworze z Drogini obowiązuje trasa zwiedzania nadzorowana przez opiekuna
ekspozycji z zachowaniem przez niego dystansu przestrzennego.
 Na ekspozycjach w budynku dworu z Drogini może przebywać jednoczenie do 20 osób.
 W ogólnodostępnych toaletach może przebywać jednorazowo po 2 osoby.
 Muzeum udostępnia również do korzystania automatyczne stacje do dezynfekcji rąk,
które znajdują się przy wejściu do Skansenu, w Dworze z Drogini (przy wejściu dla
turystów oraz przy wejściu administracyjnym) oraz w ubikacjach ogólnodostępnych dla
turystów wraz z instrukcjami mycia rąk.
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