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Tymczasowy regulamin zwiedzania Muzeum Historycznego w Lubinie
w okresie stanu epidemii/zagrożenia epidemicznego COVID-19
Art. 1. Postanowienia ogólne
1. Zwiedzanie oraz przebywanie w Muzeum Historycznym w Lubinie (budynek ratusza – ul. Rynek 23,
59-300 Lubin oraz Park Leśny – ul. Kwiatowa, 59-300 Lubin) możliwe jest wyłącznie pod warunkiem
zachowania zasad sanitarnych, które wynikają z obowiązujących przepisów prawa.
2. Zwiedzanie ekspozycji Muzeum Historycznego w Lubinie (ratusz) odbywa się w następujących
godzinach:
poniedziałek – piątek : 9.00 – 17.00,
sobota – niedziela: 10.00 – 17.00,
Park Leśny czynny jest w następujących godzinach:
poniedziałek – niedziela: 6.00 – 20.00,
Jednocześnie Muzeum zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian dni i godzin otwarcia instytucji dla zwiedzających.
3. Wstęp na teren Muzeum jest bezpłatny.
Art. 2. Zasady sanitarne obowiązujące podczas zwiedzania (ratusz)
1. Wszystkie osoby wchodzące na teren Muzeum są obowiązane do stosowania płynu odkażającego ręce,
znajdującego się w dozownikach w strefie wejścia do budynku lub używania rękawiczek ochronnych.
2. Zwiedzający są obowiązani do zakrywania ust i nosa za pomocą masek ochronnych.
3. Zwiedzający obowiązani są do zachowywania wymaganej odległości minimum 2 metrów od innych
osób.
4. Zwiedzanie w grupach dozwolone jest dla maksymalnie 5 osób + przewodnik, przy przeliczeniu 15 m2
powierzchni wystawienniczej na osobę.
5. Zaleca się, jako preferowane, zwiedzanie indywidualne. Zwiedzanie grupowe dopuszczalne jest na
zasadach określonych w punkcie powyżej.
6. Ogranicza się ilość osób korzystających z windy do maksymalnie 2 osób równocześnie w windzie.
7. Wstrzymuje się udostępnianie wszelkich pomocy edukacyjnych wielokrotnego użytku.
8. Wykorzystywanie multimediów – przede wszystkim urządzeń aktywowanych dotykiem wyłącznie
z zachowaniem reżimu sanitarnego tylko w rękawiczkach ochronnych
9. Osoby małoletnie do ukończenia 13. roku życia na terenie Muzeum mogą przebywać wyłącznie pod
opieką osoby dorosłej.
10. W celu ograniczenia nadmiernego gromadzenia się publiczności w przestrzeniach wspólnych Uczestnicy zobowiązani są do siadania wyłącznie na miejscach wskazanych przez pracowników Muzeum.
11. Ostatnia tura zwiedzania muzealnych ekspozycji rozpoczyna się 30 minut przed zamknięciem Muzeum.
12. W przypadkach uzasadnionych względami bezpieczeństwa lub powodami technicznymi Dyrektor
Muzeum może podjąć decyzję o częściowym lub całkowitym wyłączeniu poszczególnych części ekspozycji ze zwiedzania.
13. Osoby z widocznymi objawami infekcji mogą zostać niewpuszczone na teren Muzeum. O przypadkach

podejrzenia zakażenia koronawirusem pracownicy obsługi muzealnej poinformują służby sanitarne.
14. Muzeum zastrzega sobie prawo wyproszenia z terenu instytucji przez pracowników muzealnych
Zwiedzających nieprzestrzegających porządku zwiedzania i łamiących Regulamin.
15. Zabrania się wstępu do Muzeum osobom nietrzeźwym lub zachowującym się w sposób, który zagraża
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Ewakuacja będzie prowadzona przez pracowników Muzeum.
Art. 3. Zasady sanitarne obowiązujące podczas przebywania w Parku Leśnym
1. Stosownie do aktualnie obowiązujących przepisów prawa (w szczególności Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 listopada 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych
ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2021, poz. 2177))
nie wprowadza się szczególnych zasad sanitarnych dotyczących obecności w otwartych przestrzeniach parkowych.
2. Wystawy stałe oraz czasowe zlokalizowane w Parku Leśnym, które wymagałyby objęcia obostrzeniami
sanitarnymi zostały zamknięte dla Zwiedzających.
Art. 4. Regulacje końcowe
1. Wejście na teren Muzeum jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu.
2. Niniejszy Regulamin jest regulacją tymczasową obowiązującą do momentu ogłoszenia nowych zmian
określających ograniczenia, nakazy i zakazy w związku z wystąpieniem stanu epidemii bądź do czasu
ogłoszenia końca stanu epidemii.
3. Nieprzestrzeganie przez Zwiedzających niniejszego Regulaminu stanowi podstawę do wyproszenia
Zwiedzającego z terenu Muzeum bez roszczeń ze strony zwiedzającego.
4. Uwagi, skargi i wnioski odnośnie działalności Muzeum oraz obsługi zwiedzających można zgłaszać
w sekretariacie Muzeum (ul. Rynek 28, 59-300 Lubin) lub pocztą elektroniczną na adres:
sekretariat@muzeum.lubin.pl
5. Regulacje wprowadzono na podstawie:
• Kodeksu Pracy,
• ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.
U. z 2021r., poz. 2095),
• Wytycznych Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu dla muzeów, galerii sztuki oraz
innych instytucji kultury działających w obszarze polityki pamięci i ochrony dziedzictwa,
• Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 listopada 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie
ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii,
6. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie Zwiedzający są obowiązani do przestrzegania powszechnie obowiązujących przepisów prawa, dotyczących zasad bezpieczeństwa w okresie
zagrożenia COVID-19.

