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R E G U L A M I N 

określający szczególne zasady zwiedzania 

Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu – skansen 

w okresie stanu epidemii 

§ 1 

[Postanowienia ogólne] 

Regulamin określa szczególne zasady zwiedzania Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu – 

skansen przy ul. Narutowicza 64, nazwanego dalej „Skansen”, w okresie stanu epidemii 

wywołanego rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, w celu ograniczenia zagrożenia 

zakażeniem oraz dostosowania zasad zwiedzania do powszechnie obowiązujących przepisów 

prawa. 

§ 2 

[Ograniczenia udostępniania do zwiedzania ekspozycji muzealnych i usług] 

1. W związku z koniecznością zachowania określonego w obowiązujących przepisach reżimu 

sanitarnego udostępniania do zwiedzania ekspozycji muzealnych i wystawienniczych 

(limitowanie określonej przepisami liczebności zwiedzających, wymogi bieżącego 

odkażania pomieszczeń i obiektów bez szkody dla zbiorów), zastrzega się możliwość 

wprowadzania czasowego wyłączenia lub ograniczenia wstępu na teren ekspozycji lub 

udostępniania do zwiedzania określonych obiektów, ekspozycji albo ich części. 

§ 3 

[Szczególne zasady zwiedzania] 

1. Udostępnianie zwiedzającym ekspozycji muzealnych i wystawienniczych w przestrzeniach 

otwartych i w przestrzeniach zamkniętych odbywa się przy zachowaniu określonego w 

obowiązujących przepisach reżimu sanitarnego, w tym w szczególności: przestrzegania 

obowiązku zasłaniania ust i nosa, zachowania odstępu pomiędzy osobami i dopuszczalnej 

ilości osób na określonych powierzchniach (także w wypadku zwiedzania grupowego). 

2. Informacje o wymaganiach reżimu sanitarnego wynikających z obowiązujących przepisów 

będą podawane w formie tekstowej i graficznej przed kasami biletowymi, na terenie 

zwiedzania oraz przed wejściem do obiektów. 

3. W celu ograniczenia ilości osób przebywających jednocześnie na określnych 

powierzchniach, mogą zostać umieszczone oznaczenia graficzne obowiązkowych 

kierunków i tras poruszania się osób zwiedzających. 

4. Przed wejściami do przestrzeni zamkniętych będą umieszczone informacje o 

dopuszczalnej maksymalnej ilości osób zwiedzających, które z uwagi na obowiązujące 

wymogi reżimu sanitarnego mogą jednocześnie przebywać w obiekcie (także w wypadku 

zwiedzania grupowego). 

5. Do odwołania, przed wejściem do każdego obiektu, w którym jest udostępniona do 

zwiedzania ekspozycja, każda osoba zobowiązana jest użyć środka do dezynfekcji rąk, 

który jest zapewniany przez Muzeum. 



Załącznik nr 1 

do Zarządzenia nr 1/2021 

z dn. 29.01.2021r. 

2 

 

6. Zwiedzający są zobowiązani do bezwzględnego stosowania się do graficznych i 

tekstowych instrukcji, zakazów oraz poleceń umieszczonych na terenie Skansenu, w tym: 

oznaczeń kierunku ruchu, wejść i wyjść, zachowania odległości, zakazów dotykania 

eksponatów i powierzchni, informacji o ilości osób zwiedzających, które z uwagi na 

obowiązujące wymogi reżimu sanitarnego mogą jednocześnie przebywać w obiekcie 

(także w wypadku zwiedzania grupowego). 

§ 4 

[Postanowienia końcowe] 

W zakresie nieuregulowanym w sposób szczególny niniejszym Regulaminem zastosowanie 

mają postanowienia Regulaminu zwiedzania Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu. 

 

 


