MUZEUL

VRANCEI

REGULAMENT
privind măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS-CoV-2 şi
pentru asigurarea desfăşurării activităţii la locul de muncă în condiţii de siguranţă
sanitară, pe perioada stării de alertă

R e g u l a m e n t, întocmit după legislaţia în vigoare.

EXTRAS

Măsuri care privesc accesul şi contactul cu publicul vizitator
(1) Măsuri generale pentru vizitatori şi spaţiile expoziţionale:
a) deschiderea graduală, în concordanţă cu situaţia epidemiologică locală, în
care se află muzeul
b) plasarea la loc vizibil a anunţurilor scrise privind regulile pentru prevenirea
contaminării cu noul coronavirus SARS-CoV-2 şi pentru siguranţa sanitară în
rândul salariaţilor şi vizitatorilor
c) accesul publicului în muzeu se face cu respectarea de către participanţi a
distanţării de minimum 1,5 - 2 m între persoane
d) accesul publicului în muzeu va fi permis numai în condiţiile purtării de
mască (medicală/non-medicală) care să acopere gura şi nasul pe toată durata
vizitei
e) accesul publicului în muzeu este permis după efectuarea unui triaj
observaţional pentru simptome de infecţie respiratorie (tuse, strănut, rinoree)
f) accesul publicului în muzeu este permis după evaluarea temperaturii
corporale non contact a vizitatorilor, care trebuie să fie sub 37,30C
g) la intrarea în muzeu, vizitatorii vor avea şi vor folosi pentru mâini,
dezinfectat pe bază de alcool
h) la intrarea în muzeu, vizitatorii vor utiliza pentru încălţăminte, covoarele de
trecere îmbibate cu dezinfectant pe bază de clor
i) limitarea accesului publicului vizitator astfel încât să fie asigurată o distanţă
de minimum 1,5 – 2 m între oricare două persoane, dar fără a depăşi 50% din
capacitatea maximă a spaţiului de vizitare

j) grupurile se constituie din 3 – 6 persoane şi un supraveghetor/muzeograf, în
funcţie de mărimea expoziţiei şi spaţiul de vizitare
k) stabilirea fluxurilor de vizitare unidirecţionale pentru facilitarea menţinerii
distanţei fizice/sociale de minimum 1,5 – 2 m între oricare două persoane
l) planificarea duratei de vizitare de 5 – 7 minute pentru fiecare grup, timp de 2
ore
m) planificarea unei noi vizitei în muzeu, la un interval de timp de 2 ore faţă de
grupul precedent, necesar pentru aerisirea şi dezinfectarea spaţiului
expoziţional
n) planificarea cu cel puţin 2 zile înainte de vizitare, pentru grupurile mai mari
de 3 – 6 persoane
o) confecţionarea de paravane despărţitoare la ghişeele muzeelor
p) dezinfecţia regulată a suprafeţelor de lucru (mese, birouri, scaune etc.) şi
cele de contact (balustrade, mânerele de la uşi, ferestre etc. )
r) aerisirea mecanică (deschiderea geamurilor/uşilor) şi dezinfecţia periodică a
încăperilor
s) în cazul încăperilor climatizate cu recircularea aerului se va efectua
nebulizare o dată pe săptămână (la sfârşitul săptămânii), iar instalaţia de
climatizare va fi dezinfectată conform instrucţiunilor producătorului – în cazul
în care muzeul poate suporta aceste intervenţii; în caz contrar, aparatura de
climatizare va fi suspendată, fiind interzisă utilizarea acesteia
t) este restricţionat/limitat la două persoane, accesul în sălile de expoziţie cu
suprafeţe mici: unele gospodării ţărăneşti – Secţia de Etnografie, Casa
Memorială „Ioan Roată” – Secţia de Istorie

(2) Nu vor avea acces în muzeu:
a) nu vor avea acces în muzeu, persoanele care din diferite motive medicale
sau de altă natură, nu pot/refuză purtarea măştii de protecție
b) nu se va permite accesul persoanelor care prezintă simptome de infecţie
respiratorie (tuse, strănut, rinoree)
c) nu vor avea acces în muzeu, persoanele care refuză să le fie verificată
temperatura corpului cu termometrul non contact
d) nu vor avea acces în muzeu, persoanele care au valoarea temperaturii
corporale peste 37,30C
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