
Procedura sanitarna 

Muzeum w Łowiczu (ekspozycje) 

Przy wejściu do muzeum – w przedsionku – wystawiony jest środek dezynfekcyjny i 

instrukcja jak dezynfekowad ręce. 

Pracownik w maseczce lub przyłbicy i w rękawiczkach przed wejściem na teren skansenu, 

jeśli zaistnieje taka potrzeba, może - zmierzyd temperaturę każdemu wchodzącemu. Jeśli 

termometr będzie wskazywał 37,2 °C i więcej oraz w przypadku stwierdzenia wyraźnych 

oznak choroby, jak: uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, 

zwiedzający nie może wejśd do muzeum. 

Zwiedzanie muzeum odbywa się w godzinach 11.00 – 15.00 (ostatnie wejście o 14.30). 

Dozwolone jest wejście dla 20 os. Wpuszczani będą co 0,5 godziny. W muzeum jednocześnie 

może przebywad 60 zwiedzających. Czas zwiedzania muzeum to 1 godzina. 

Osoby wchodzą w maskach i rękawiczkach, przed wejściem konieczna jest dezynfekcja rąk. 

Zwiedzający z zachowaniem odstępu 2 metrów udają się do kasy muzeum. Zalecana jest 

płatnośd bezgotówkowa – kartą. Szatnia jest nieczynna, nie można także wchodzid na teren 

muzeum z dużymi torbami. Nie można korzystad z windy (panel dotykowy). Trasę zwiedzania 

wyznaczają strzałki wyklejane na podłodze i opisy na tabliczkach informujące, ile osób może 

zwiedzad salę jednocześnie. Jest jeden kierunek zwiedzania, na schodach poruszamy się 

prawą stroną.  

Kolejnośd zwiedzania: 

1. Kaplica i kruchta – max. 20 os. 

2. Wystawy czasowe – max.  20 os. 

3. I piętro – w pomieszczeniach max. 4 os. (wyjątek rodzice z dziedmi do lat 18) 

4. II piętro – w pomieszczeniach max. 4 os. (wyjątek rodzice z dziedmi do lat 18) 

5. Mini Skansen – w chałupach max. 4 os. (wyjątek rodzice z dziedmi do lat 18) 

 

Kierunek zwiedzania wyznaczają linie i strzałki wyklejone na podłogach. 

W ciągu dnia i po zakooczeniu zwiedzania przeprowadzana jest dezynfekcja sal – poręczy, 

klamek, wyłączników prądu, klatki schodowej, podłóg i toalet oraz pomieszczeo 

administracyjnych. Dezynfekcję toalet przeprowadzamy w kombinezonach, masce i 

rękawiczkach jednorazowych. Środek dezynfekcyjny jest uzupełniany w miarę potrzeb. 

W ciągu dnia dokładnie wietrzymy wszystkie pomieszczenia Muzeum. 

Toalety są wyposażone w instrukcję, jak należy poprawnie myd ręce. Toaleta znajdująca się 

na parterze dostępna jest dla zwiedzających.  

Pracownicy ekspozycji, kasjerki są ubrani w maskę lub przyłbicę oraz w rękawiczki. 


