Dodatek Návštěvního řádu Národního technického muzea

Návštěvní řád Národního technického muzea platný od 1.1.2018 se pro období platnosti opatření
ochrany před šířením nákazy koronavirem SARS-CoV-2 způsobujícím nemoc COVID-19 doplňuje
v části III. PROHLÍDKA MUZEA před bodem 1) o následující text:
Vstup do muzea:
• Platnost zakoupených vstupenek a dárkových poukazů na čestnou vstupenku, které byly zakoupeny
nebo odeslány do 31.3.2020, je prodloužena o půl roku.
• Vstup do muzea bude regulován podle volné kapacity budovy (podle vyhlášených opatření, aktuální
obsazenost budovy je zobrazena na monitoru u pokladen) a návštěvníci jsou povinni dodržovat
pokyny ostrahy a pracovníků muzea.
• Vstup do muzea je na vlastní riziko a muzeum neručí za zdravotní stav návštěvníků.
• Ostraha umožní vstup do muzea pouze návštěvníkům se zakrytými ústy a nosem (rouškou,
ústenkou, šátkem apod., přičemž samotný ochranný štít není dostačující) a bez zjevných aktuálních
zdravotních potíží.
• Návštěvníci si musí při vstupu vydesinfikovat ruce desinfekcí, která je u vstupu k dispozici.
Při prohlídce muzea:
• Návštěvníci musí mít po celou dobu pobytu v muzeu zakrytá ústa a nos (rouškou, ústenkou, šátkem
apod.). V případě nedodržení mohou být pracovníky muzea, kustódy (dozorem v expozicích) nebo
ostrahou vykázání bez nároku na vrácení vstupného. Vykázaný návštěvník musí podle pokynů
muzeum okamžitě opustit.
• Prostory muzea jsou ve zvýšené míře pravidelně uklízeny za použití desinfekčních prostředků,
přesto se doporučuje, aby se návštěvníci, pokud to není nutné, nedotýkali klik, zábradlí apod.
Návštěvníci si mohou v průběhu prohlídky opakovaně vydesinfikovat ruce desinfekcí, která je
v muzeu k dispozici na jednotlivých podlažích.
• Návštěvníci (vyjma rodinných příslušníků) musí udržovat odstup od ostatních návštěvníků nejméně
2 m a jsou povinni dodržovat s tím související pokyny pracovníků muzea, kustodů (dozoru
v expozicích) nebo ostrahy. Toto platí i pro organizované skupiny.
• V muzeu je dočasně uzavřena herna Merkur a rudný a uhelný důl (do těchto prostor je vstup
zakázán).
• Restaurace a občerstvení jsou dočasně uzavřeny (mimo provoz) a v celém muzeu platí úplný zákaz
jídla a pití (včetně doneseného) s výjimkou pití nápojů v PET lahvích.
V souvislosti s vývojem situace mohou být podmínky vstupu a prohlídky muzea bez předchozího
oznámení změněny a návštěvníci jsou povinni dodržovat veškeré s tím související pokyny pracovníků
muzea, kustódů (dozoru v expozicích) nebo ostrahy.
Dodatek Návštěvního řádu Národního technického muzea je v souladu s Doporučenými opatřeními
k zamezení šíření onemocnění COVID 19 po otevření muzeí a galerií ze dne 6.5.2020 platí od
16.9.2020 do zrušení všech relevantních opatření ochrany před šířením nákazy koronavirem
SARS-CoV-2 způsobujícím nemoc COVID-19.
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