
 

Regulamin zwiedzania Działu Etnograficznego Muzeum Ziemi Augustowskiej 

w Augustowie w okresie stanu epidemii COVID-19 

 

1. Muzeum jest czynne dla zwiedzających: 

- od 02.06.2020, od wtorku do niedzieli, w godzinach od 10.00 do 16.00 z przerwą 

techniczną od 12.30 do 13.00. 

2. Muzeum można zwiedzać jedynie indywidualnie lub w grupach rodzinnych (max. 8 

osób). 

3. Wewnątrz Muzeum i na poszczególnych wystawach może przebywać jednocześnie 

limitowana liczba osób, która będzie regulowana przez obsługę Muzeum 

z zachowaniem zasady 1 osoba na 15 m2 powierzchni wystawy. 

4. Do odwołania zostaje zawieszone zwiedzanie grupowe (wycieczki) oraz 

z przewodnikiem.  

5. Zwiedzających prosimy o stosowanie się do przepisów sanitarnych obowiązujących 

z uwagi na epidemię w miejscach publicznych, w tym: 

- dezynfekcję rąk przed wejściem do Muzeum, 

- używanie osłony ust i nosa, 

- bezwzględne przestrzeganie zakazu dotykania eksponatów, gablot oraz przedmiotów 

na wystawach, 

- utrzymanie 2-metrowego dystansu od innych zwiedzających oraz pracowników 

muzeum. 

6. Wszystkie pomieszczenia wystawowe będą dezynfekowane w trakcie dnia oraz przed 

rozpoczęciem pracy. 

7. Wprowadza się tymczasowy zakaz korzystania z łazienki. 

8. Pozostałe punkty regulaminu pozostają bez zmian.  

 

 



 

 

Regulamin zwiedzania Muzeum Ziemi Augustowskiej w Augustowie - Dział Historii 

Kanału Augustowskiego w okresie stanu epidemii COVID-19 

 

1. Dział Historii Kanału Augustowskiego (muzeum) otwarty jest od wtorku do niedzieli 

w godzinach od 10.00 do 16.00. 

2. W godzinach od 12.30 do godziny 13.00 wprowadzona zostaje przerwa techniczna na 

potrzeby dezynfekcji przestrzeni muzealnych. Od 15.30 rozpoczyna się końcowa 

dezynfekcja przestrzeni muzealnych.  

3. W muzeum mogą przebywać jednocześnie 4 osoby (zwiedzający) lub rodzina (dzieci 

+ rodzice max. 8 osób). Uprasza się również o niewchodzenie do budynku muzeum 

bez wcześniejszego pozwolenia pracownika instytucji. 

4. Do odwołania zostaje zawieszone zwiedzanie grupowe (wycieczki) oraz 

z przewodnikiem.  

5. Każdorazowo po wyjściu zwiedzających następuje dezynfekcja urządzeń 

multimedialnych oraz osłonę plexi.  

6. Wprowadza się tymczasowy zakaz korzystania z łazienki. 

7. Zwiedzających prosimy o stosowanie się do przepisów sanitarnych obowiązujących 

z uwagi na epidemię w miejscach publicznych w tym:  

- obowiązkową dezynfekcję rąk przed wejściem do muzeum (dozownik znajduję się 

na ławce po lewej stronie przed wejściem), 

- używanie osłony ust i nosa,  

- bezwzględne przestrzeganie zakazu dotykania eksponatów, gablot oraz przedmiotów 

na wystawach,  

- utrzymanie 2-metrowego dystansu od innych zwiedzających oraz pracowników 

muzeum. 

        8. Pozostałe punkty regulaminu pozostają bez zmian.  

      

 


