WYTYCZNE DLA DZIAŁU EDUKACJI MNW
odnośnie powrotu stacjonarnych działań edukacyjnych w czasie epidemii do przestrzeni
Muzeum Narodowego w Warszawie i jego Oddziałów
OGÓLNE WSKAZANIA
1. Wchodząc do budynku Muzeum uczestnicy grupy są zobowiązani przy drzwiach
wejściowych zdezynfekować ręce płynem odkażającym.
2. Opiekunowie/rodzice powinni dopilnować, by wszystkie dzieci po wejściu do
budynku umyły ręce z mydłem, zgodnie z instrukcją GIS
3. Uczestnicy grupy są zobowiązani do zakrywania ust i nosa maseczką/ przyłbicą
przez cały okres pobytu na terenie pomieszczeń muzealnych. Obowiązek ten nie
dotyczy dzieci do 4 r.ż. oraz osób, które nie mogą zakrywać ust lub nosa z powodu
stanu zdrowia lub osób mających trudności w samodzielnej obsłudze ochrony ust
i nosa.
4. Na terenie Muzeum obowiązuje zakaz gromadzenia się, również zachowanie
minimum 2 metrowego dystansu od osób trzecich (spoza grupy).
5. Dystans pomiędzy opiekunami i uczestnikami grupy powinien wynosić minimum 1,5
metra. (nie dotyczy opiekunów małoletnich dzieci do 13 r.ż. oraz osób
niepełnosprawnych wymagających wsparcia opiekuna).
6. W holu szatniowym, na galeriach, salach wystawowych, w kinie i na dziedzińcach
obowiązuje całkowity spożywania posiłków.
7. Dozwolone jest picie napojów z indywidualnych opakowań wyłącznie na terenie
dziedzińca i parku.
8. Dzieci, mogą korzystać z napojów butelkowanych pod nadzorem opiekunów
w pomieszczeniu wyznaczonym przez Dyrekcję Muzeum.
9. Zastrzega się prawo do odmowy wpuszczenia na teren MNW osób z objawami
infekcji. O przypadkach podejrzenia zakażenia koronawirusem pracownicy ochrony
poinformują służby sanitarne.*
10. Na terenie Muzeum należy stosować się do poleceń wydawanych przez pracowników
ochrony oraz pracowników dozoru galerii.*
GRUPY UCZESTNIKÓW ZAJĘC EDUKACYJNYCH
1. Grupa nie powinna liczyć więcej niż 16 osób (12÷14 dzieci i dwoje opiekunów).
2. Udział w zajęciach jest dozwolony wyłącznie dla osób zdrowych, bez objawów
sugerujących chorobę zakaźną.
3. Preferuje się organizację zajęć na wolnym powietrzu.
4. Przestrzeń w pomieszczeniach prowadzenia zajęć edukacyjnych dla uczniów nie może
być mniejsza niż 4 m2 na jedną osobę.
5. Pomiędzy osobami w grupie obowiązuje dystans min. 1,5 metra.
6. W sali edukacyjnej krzesełka należy ustawiać z zachowaniem wskazanego 1,5 m
dystansu.
7. Czas trwania zajęć to maksymalnie dwie godziny lekcyjne (90 minut).
8. Zajęcia od początku do końca powinna prowadzić ta sama osoba.
9. Obowiązuje częste wietrzenie pomieszczenia zajęć; po 45 minutach bezwzględnie
wymagane.
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10. Użyte sprzęty oraz wszystkie powierzchnie dotykowe jak blaty, poręcze, klamki,
włączniki powinny zostać zdezynfekowane i umyte po każdych zajęciach danej grupy.
11. Kolejne grupy uczestniczące w zajęciach muzealnych nie powinny się stykać ze sobą.

REKWIZYTY, MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
1. Uczestnicy nie powinni wymieniać się przyborami i materiałami dydaktycznymi.
2. Pomoce i materiały dydaktyczne rozdane uczestnikom powinny być
jednorazowego użytku.
3. Wszystkie inne pomoce, sprzęty i urządzenia po użyciu na zajęciach po ich
zakończeniu powinny być zdezynfekowane i umyte tak by bezpiecznie mogły być
użyte ponownie w następnej grupie.
SALA KINOWA
1. Miejsca w Sali Kinowej mogą być zajęte tylko w ½ liczby miejsc.
2. Uczestników należy usadzać w co drugim krześle oraz naprzemiennie w rzędach.
3. Podczas seansu wszystkich uczestników obowiązuje zakrywanie nosa i ust poza
wyjątkami. **
Organizator (MNW) ma obowiązek podania w informacji o wznowieniu zajęć edukacyjnych
także danych o stosowanych działaniach profilaktycznych mających na celu bezpieczeństwo
uczestników zajęć.

* wyjątki wymieniono w pkt 3 WSKAZANIA OGÓLNE
** Regulamin zwiedzania Muzeum Narodowego w Warszawie z dnia 02 lipca 2020 r.

BHP w MNW - opracowano na podstawie Regulaminu zwiedzania Dyrektora MNW z dnia 02 lipca 2020 r. oraz
Wytycznych GIS, MZ i MEN dla szkół podstawowych z dnia 06 czerwca i 02 lipca 2020 r. i Wytycznych dla
muzeów z dnia 15 czerwca 2020 r.
Wytyczne mogą ulegać zmianom zależnym od kolejnych zmian w przepisach krajowych i UE dotyczących
epidemii.
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