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Pokyn 

ředitele Regionálního muzea a galerie v Jičíně 

č. 5/2020 

 

V návaznosti na platná nařízení Vlády České republiky vydávám tento pokyn, který upravuje provoz 

Regionálního muzea a galerie v Jičíně dle následujících parametrů.  

• Vstup každého návštěvníka Regionálního muzea a galerie v Jičíně je na vlastní riziko.  

• Vstup do Regionálního muzea a galerie je možný pouze s ochrannou rouškou, štítem či 

jiným obdobným ochranným prostředkem. 

• Vzhledem k velikosti výstavní plochy je určen maximální počet návštěvníků v jeden 

okamžik na 25 návštěvníků pro galerii a 60 návštěvníků pro zbytek výstavních prostor 

(muzeum, herna, výstavní chodba, oratoř) 

• Návštěvník u vstupu provede dezinfekci rukou, k dispozici je mu dezinfekce, kterou 

obstarává organizace 

• Organizace neručí za zdravotní stav všech návštěvníků. Doporučujeme návštěvníkům, aby 

návštěvu zvážili, pokud patří do rizikové skupiny obyvatel. Obecně platí, že návštěvník 

zodpovídá za to, s kým je v bližším kontaktu (pokladní nejsou povinni kontrolovat, zda jsou 

návštěvníci ve skupině členy rodiny, nebo obývají společnou domácnost apod.). 

• Návštěvníci (vyjma osob sdílejících společnou domácnost) jsou povinni mezi sebou 

dodržovat vzdálenost nejméně 2 metry.  

• Při platbách vstupného či nákupu suvenýrů je preferována platba kartou.  

• Úklid prostor organizace je zajištěn v pravidelných intervalech jako doposud s tím, že se 

2x zvýší koncentrace dezinfekce v úklidových prostředích a několikrát denně se tímto 

roztokem navíc budou otírat exponovaná místa (toalety, zábradlí, kliky apod.). 

• Konzumace občerstvení v prostorách organizace je zakázána. 

• Ve všech výstavních prostorech je zintezivněno větrání místnosti (v případě, že je to 

možné).  

Za dodržování tohoto pokynu je zodpovědná průvodkyně/pokladní, která aktuálně vykonává 

službu. Zároveň je tento pokyn přístupný veřejnosti a slouží jako úprava návštěvního řádu.  

 

Tento pokyn nabývá platnosti 12. května 2020. 

 

 

 

……………………………………………….. 

PhDr. Michal Babík,  

ředitel Regionálního muzea a galerie v Jičíně  
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