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Załącznik nr 2 do Zarządzenia wewnętrznego nr7/2021  
Dyrektora Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie 

 

Gniezno, dnia 2 lutego 2021 r. 
 
 

Wytyczne w zakresie bezpieczeństwa na czas epidemii COVID-19 w Polsce 
w Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie 

WYCIĄG 

 

§ 1 

Informacje ogólne 

1. Wytyczne ustalają kwestie funkcjonowania Muzeum COVID-19 w Polsce. 

2. Ustalenia regulaminu zostały uzgodnione z właściwymi służbami sanitarno-epidemiologicznymi. 

3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszymi wytycznymi stosowane są ogólne zasady 

bezpieczeństwa zalecane przez Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia. 

 

§ 2 

Bezpieczeństwo obiektu 

1. Wprowadza się system informacji (poprzez tablice informacyjne) związanych z przebywaniem 

ograniczonej liczby zwiedzających w poszczególnych salach ekspozycyjnych, kierunków 

zwiedzania, sposobów mycia i dezynfekcji rąk, zakładania i zdejmowania maseczek oraz 

rękawiczek, postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia itp. w stosownych miejscach na 

terenie obiektu. 

2. Przy wejściu, w toaletach, przestrzeni biurowej oraz w co najmniej dwóch miejscach na terenie 

Muzeum przeznaczonych dla zwiedzających znajdują się stanowiska z preparatem 

dezynfekcyjnym. 

3. Drzwi w przestrzeni przeznaczonej dla zwiedzających pozostają otwarte w czasie godzin otwarcia 

Muzeum. 

4. Bieżącej dezynfekcji podlegają: 

1) klamki, włączniki światła, poręcze, inne często użytkowane elementy wyposażenia – co 

najmniej raz na godzinę; 

2) PIN-pad – po każdym kliencie; 

3) telefony, klawiatury komputery itp. – możliwie często; 

4) ekrany dotykowe na wystawach, o ile zostaną włączone – po skorzystaniu przez zwiedzających;  

5) gabloty – co najmniej raz dziennie. 
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5. Miejscem, w którym można ewentualnie odizolować osobę w przypadku stwierdzenia 

niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem, jest pracownia warsztatowa na 

1 piętrze. Izolacja następuje do momentu, w którym potencjalny chory ma zapewniony transport. 

6. Ograniczone jest korzystanie ze wszystkich ekranów dotykowych na wystawach. Do czasu wydania 

polecenia przez Dyrektora zostają one wyłączone. Polecenie odbywa się w trybie dyspozycji ustnej.  

7. Wyłączona z użytkowania jest szatnia.  

8. Korzystanie z windy osobowej zostaje ograniczone. Wykorzystywana może być wyłącznie  

do transportu osób niepełnosprawnych. Windę w takim przypadku obsługuje pracownik Muzeum. 

 

§ 3 

Zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom i odwiedzającym 

1. Zaleca się zachowanie należytego dystansu przestrzennego. 

2. Na każdej Sali ekspozycyjnej może jednocześnie przebywać ograniczona liczba zwiedzających.  

3. Zwiedzający zobowiązani są do osłaniania ust i nosa (maseczkami, przyłbicami, chustami itp.)  

z wyłączeniem przypadków ujętych w przepisach wykonawczych do ustawy z dnia 5 grudnia 2008 

r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi z późn. zm., wydanych na 

podstawie art. 46a i 46b przywołanej ustawy. 

4. W pomieszczeniu Wartowni znajduje się termometr bezdotykowy, którego użycie jest możliwe 

wyłącznie za zgodą osoby, którą potencjalnie należałoby przebadać. 

 


