INFORMACJA DLA ZWIEDZAJĄCYCH
ZMIANY W ZASADACH ZWIEDZANIA MUZEUM W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM IM.A. HR. OSTROWSKIEGO Aktualizacja z dnia 22 września 2020 r.














GODZINY ZWIEDZANIA MUZEUM
Muzeum jest otwarte dla zwiedzających od wtorku do czwartku w godz. 11.00 – 15.00, w piątek w godz. 12.00 –
18.00, w sobotę i niedzielę w godz. 11.00 – 15.00, w poniedziałek – Muzeum jest nieczynne dla zwiedzających
(ustawowy dzień konserwatorski), biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00 – 16.00
TYMCZASOWE OGRANICZENIA
Ograniczenie liczby zwiedzających:
W Muzeum podczas zwiedzania ekspozycji obowiązują zasady reżimu sanitarnego. Zwiedzający indywidualni
zobowiązani są w szczególności do dezynfekcji rąk po wejściu do Muzeum, zachowania dystansu społecznego 1 – 1,5
m, zakrywania nosa i ust. Maksymalna liczba zwiedzających indywidualnych w poszczególnych pomieszczeniach
ekspozycyjnych wynosi: w sali wystaw czasowych do 60 osób, w sali odczytowej do 28 osób, w pozostałych salach do
3 osób w pomieszczeniu, wyjątek wystawa przyrodnicza i historyczna – tu do 5 osób w każdej sali.
Trasy zwiedzania:
udostępnione zostają dla zwiedzających wystawy czasowe oraz ekspozycje stałe: etnograficzna, archeologiczna,
historyczna i przyrodnicza. Ekspozycje w pałacowej wieży na I, II i III piętrze są udostępnione dla indywidualnych
zwiedzających, z zastrzeżeniem tymczasowego zamknięcia dla grup zorganizowanych.
Ze względu na możliwość przenoszenia koronawirusa na okryciach wierzchnich i bagażu, rekomendujemy
niekorzystanie z szatni. W przypadku grup zorganizowanych okrycia wierzchnie zostawiane będą w sali odczytowej
( max.1 klasa) i w holu muzealnym.
Wznowiona zostaje możliwość przyjmowania i oprowadzania grup zorganizowanych. Oprowadzanie grup realizowane
jest z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego.
Wydarzenia muzealne tj. spotkania, wykłady, wernisaże, lekcje, warsztaty itp. będą realizowane z zachowaniem
reżimu sanitarnego
Korzystanie z biblioteki muzealnej jest możliwe po wcześniejszym ustaleniu terminu wizyty.
Spotkania kolekcjonerów i filatelistów odbywają się w każdą niedzielę w godz. 11.00 – 12.30 w sali odczytowej
z zastrzeżeniem zachowania zasad reżimu sanitarnego.
Konsultacje merytoryczne, udostępnianie informacji o zasobach oraz kontakt bezpośredni z pracownikami
merytorycznymi należy uzgadniać telefonicznie 44 724 48 48 lub elektronicznie: info@muzeumtomaszow.pl. Zalecane
jest unikanie kontaktu bezpośredniego.
Do odwołania ograniczona zostaje możliwość udostępniania zbiorów i inwentarzy papierowych. Wskazane jest
udostępnianie skanów, zdjęć obiektów i materiałów w formie elektronicznej po wcześniejszym kontakcie
telefonicznym.
Obowiązkiem pracowników Muzeum jest dbałość o bezpieczeństwo i ochronę zbiorów muzealnych, bezpieczeństwo
zwiedzających i swoje przy wypełnianiu wymogów sanitarnych (używane środki do odkażania są nieobojętne
chemicznie i mają działania korozyjne)
ZWIEDZAJĄCYCH ORAZ PRACOWNIKÓW MUZEUM OBOWIĄZUJE WYMÓG STOSOWANIA SIĘ DO ZALECEŃ
GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO, CO OZNACZA OBOWIĄZEK:
- noszenia maseczek ochronnych,
- zachowania 1 – 1,5 metrowego dystansu w stosunku do innych osób
- dodatkowego zakrywania łokciem ust i nosa podczas kichania i kaszlu
- niedotykania oczu, ust i nosa
- unikania gromadzenia się w grupach
- unikania kontaktu ze wspólnymi powierzchniami dotykowymi
- stosowania się do ewentualnych dodatkowych zaleceń pracowników Muzeum w Tomaszowie Mazowieckim im. A. hr.
Ostrowskiego
- osoby, których stan zdrowia mógłby narazić na niebezpieczeństwo zachorowania innych zwiedzających, proszone są
o pozostanie w domu
- w przypadku podejrzenia zachorowania, mierzona będzie temperatura pracownikom i zwiedzającym,
a także gdy osoby przejawiają objawy choroby lub znajdują się w grupie osób, które nie mają obowiązku noszenia
maseczki
Pozostałe zasady Regulaminu zwiedzania Muzeum z dnia 28.02.2014 r. pozostają bez zmian. Regulamin dostępny
jest na stronie internetowej Muzeum www.muzeumtomaszow.pl oraz w siedzibie Muzeum.

