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ZARZĄDZENIE NR 25/2021
Dyrektora Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku
z dnia 28.05.2021r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 3/2021 z dnia 29.01.2021r.
w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zwiedzania Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku
w okresie obowiązywania stanu epidemii Covid – 19 na terytorium Polski
Na podstawie § 12 ust. 1 Statutu Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku nadanego Uchwałą nr
420/XXI/12 Sejmiku Województwa pomorskiego z dnia 30 lipca 2012 r., zmienionej Uchwałą
Nr 587/XXIX/13 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 26 kwietnia 2013 r. zarządza się, co
następuje:
§1
Zmienia się Regulamin zwiedzania Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku w okresie
obowiązywania stanu epidemii Covid – 19 na terytorium Polski stanowiący załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 3/2021 Dyrektora Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku z dnia 29.01.2021r w
sprawie wprowadzenia Regulaminu Zwiedzania Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku w
okresie obowiązywania stanu epidemii Covid – 19 na terytorium Polski, w ten sposób, że:
1) Punkt 13 Regulaminu otrzymuje brzmienie: „Dopuszcza się możliwość korzystania z
audioprzewodników z zachowaniem reżimu sanitarnego.”
2) Punkt 16 Regulaminu otrzymuje brzmienie: „W toaletach, nad umywalką wyposażoną w mydło
i ręcznik papierowy, jest wywieszona instrukcja dotycząca prawidłowego mycia rąk”
3) Wykreśla się punkt 14 i 16 Regulaminu, natomiast punkty 15, 17-28 otrzymują numerację 14,
15-26.
§2
Pozostałe postanowienia Zarządzenia pozostają bez zmian
§3
Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Działu Kadr i Administracji.
§4
Przyjmuje się tekst jednolity Regulaminu zwiedzania Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku w
okresie obowiązywania stanu epidemii Covid – 19 na terytorium Polski w brzmieniu jak w
załączniku do niniejszego zarządzenia.

§5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
1. Zarządzam podanie treści załącznika nr 1 do niniejszego Zarządzenia do wiadomości
pracowników oraz zwiedzających poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej oraz
zamieszczenie na stronach internetowych Muzeum (w siedzibie w Słupsku oraz Oddziałach).
2. Wszyscy pracownicy zobowiązani są do zapoznania się z treścią niniejszego zarządzenia.
§6
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 3/2021
z dn. 29.01.2021 r.
Dyrektora Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku

REGULAMIN ZWIEDZANIA MUZEUM POMORZA ŚRODKOWEGO W SŁUPSKU
W OKRESIE OBOWIĄZYWANIA STANU EPIDEMII COVID-19 NA TERYTORIUM
POLSKI
W związku z obowiązywaniem na terytorium Polski stanu epidemii COVID-19, wdrożonymi ogólnokrajowymi
środkami i działaniami mającymi na celu przeciwdziałanie dalszemu rozprzestrzenianiu się COVID-19 oraz
wytycznymi dotyczącymi działalności muzeów w okresie epidemii Covid-19, określonymi przez Ministerstwo Kultury
i Dziedzictwa Narodowego wprowadza się niniejszy regulamin zwiedzania Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku:

1)

Regulamin obowiązuje w siedzibie głównej Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku oraz Oddziałach: Muzeum
Kultury Ludowej Pomorza w Swołowie oraz Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach.

2)

Regulamin obowiązuje od momentu jego wprowadzenia do momentu odwołania stanu epidemii COVID-19 na
terytorium Polski.

3)

Regulamin obowiązuje wszystkich zwiedzających w okresie, o którym mowa w punkcie 2; w kwestiach
nieuregulowanych należy odnosić się do Regulaminu zwiedzania będącego załącznikiem do Zarządzenia
nr 17/2019 Dyrektora Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku z dn. 11.07.2019 r. oraz do przepisów prawa
powszechnie obowiązującego.

4)

Pracownicy Muzeum podczas kontaktu ze zwiedzającymi są obowiązani do noszenia maseczek zasłaniających nos i
usta. Noszenie maseczek nie jest obowiązkowe na wolnym powietrzu – podczas zajęć w terenie, oprowadzania na
wolnym powietrzu. W takim przypadku konieczne jest zachowanie 1,5 metrowego dystansu.

5)

Zwiedzający wchodzący do budynków Muzeum obowiązkowo muszą założyć maseczkę zasłaniającą nos i usta oraz
nie mogą jej zdejmować do czasu wyjścia z budynków Muzeum. Noszenie maseczek nie jest obowiązkowe podczas
zwiedzania terenu skansenu, uczestnictwa w zajęciach, lekcjach, oprowadzaniu przeprowadzanym na wolnym
powietrzu; jednakże w takiej sytuacji konieczne jest zachowanie 1,5 metrowego odstępu pomiędzy zwiedzającymi

6)

Osoby wchodzące do budynku kasy są obowiązane do zdezynfekowania rąk przy użyciu płynu dezynfekującego
znajdującego się przy kasie.

7)

Bezwzględnie obowiązuje odstęp 1,5 m między zwiedzającymi.

8)

Muzeum wyposaża stanowiska kasowe w przezroczyste osłony, a zwiedzający przy zakupie biletu musi znajdować
się naprzeciwko przezroczystej osłony, nie jest dozwolone wychylanie się poza przesłonę.

9)

Odzież wierzchnią zwiedzający wkłada samodzielnie do lockerów dostępnych przy szatniach, szatnia jest
niedostępna dla zwiedzających. Po każdym użyciu locker będzie poddany dezynfekcji przez pracownika Muzeum.

10) Inne formy działalności Muzeum (m.in. wynajem sal podmiotom zewnętrznym, wykłady, warsztaty, lekcje
muzealne) będą każdorazowo uzgadniane i decyzja w sprawie ich organizacji będzie ustalana indywidualnie.
11) Podczas w/w wydarzeń należy bezwzględnie stosować obostrzenia wynikające z niniejszego regulaminu.
12) Zwiedzający przed korzystaniem z dostępnych urządzeń aktywowanych dotykowo jest zobowiązany
zdezynfekować dłonie.
13) Dopuszcza się możliwość korzystania z audioprzewodników z zachowaniem reżimu sanitarnego.

14) Muzeum zastrzega ograniczenie liczby zwiedzających w przypadku, gdy limit zwiedzających zostanie
przekroczony. W takiej sytuacji zwiedzający zostanie poproszony o poczekanie lub przyjście na późniejszą godzinę.
15) Preferowany sposób opłaty za bilet i zakupione towary ze sklepiku muzealnego – karta płatnicza.
16) W toaletach, nad umywalką wyposażoną w mydło i ręcznik papierowy, jest wywieszona instrukcja dotycząca
prawidłowego mycia rąk.
17) Z windy korzystać mogą wyłącznie osoby niepełnosprawne. Po każdym użyciu przez zwiedzającego winda będzie
zdezynfekowana przez pracownika Muzeum.
18) Pomieszczenia ekspozycyjne należy wietrzyć przed udostępnieniem zwiedzającym i jeśli to możliwe po każdym
zwiedzaniu.
19) Dzieci poniżej 13 roku życia nie będą wpuszczane do Muzeum, jeśli będą pozbawione opieki osoby dorosłej.
20) Zwiedzanie grupowe w okresie, o którym mowa w punkcie 2 Regulaminu, jest możliwe z ograniczoną ilością osób
w grupie (maksymalnie 20 osób w Oddziałach i 15 osób w siedzibie w Słupsku), z zastrzeżeniem maksymalnej
ilości zwiedzających (1 osoba/ 15 m2). Podczas oprowadzania grupy bezwzględnie obowiązują zasady
bezpieczeństwa wynikające z niniejszego Regulaminu.
21) Oprowadzanie indywidualne jest możliwe z zachowaniem wszelkich obostrzeń wynikających z niniejszego
regulaminu.
22) Ilość osób zwiedzających poszczególne sale ekspozycyjne; przebywających w salach m.in. podczas wykładów,
lekcji, warsztatów oraz ilość osób przebywających na terenie Skansenów jest ograniczona, należy stosować się do
ograniczeń w maksymalnej ilości osób (1 osoba na 15m2). Przed każdą salą/ budynkiem/wejściem na teren skansenu
będą wywieszone karty informacyjne powiadamiające zwiedzających o dopuszczalnej ilości osób zwiedzających.
23) Muzeum terminowo dokonuje przeglądów i serwisów systemów wentylacyjnych.
24) Ze względu na ograniczoną ilość zwiedzających, którzy mogą przebywać w poszczególnych budynkach, trasa
zwiedzania będzie wskazywana każdorazowo przez pracownika Muzeum w celu uniemożliwienia spotkania
większej niż wyznaczona ilość osób w jednym miejscu. Zwiedzający winien bezwzględnie zastosować się do
wskazanego kierunku zwiedzania.
25) Zakup biletu wstępu do Muzeum stanowi wyrażenie zgody na przestrzeganie postanowień Regulaminu.
W przypadku jego naruszenia zwiedzający jest zobowiązany opuścić Muzeum bez obowiązku zwrotu przez
Muzeum kwoty uiszczonej tytułem zakupu biletu.
26) Regulamin wchodzi w życie od dnia 3 lutego 2021 r.

