На виконання наказу начальника управління культури і туризму Міської ради міста
Кропивницького від 09 травня 2020 року № 31-ОД, відповідно до Постанови Головного
державного санітарного лікаря України Міністерства охорони здоров’я України від
09.05.2020 №16, Рекомендацій Всеукраїнської громадської організації «Український
комітет ради музеїв «ІКОМ»» (ICOM України) «Музеї та закінчення карантину: безпека
відвідувачів та персоналу» від 15.05.2020 (Джерело: http://prostir.museum/ua/post/42823), з
метою організації та забезпечення належного рівня безпеки та захисту здоров’я
працівників і відвідувачів музею для запобігання поширенню гострої респіраторної
хвороби коронавірусу COVID-19
з 14 червня 2020 року
відновлюється екскурсійне обслуговування відвідувачів усіх категорій за умови
дотримання наступних протиепідемічних заходів:
1. Вхід у приміщення музею тільки в респіраторі без клапанів видиху або захисній масці, у
тому числі виготовленій самостійно.
2. Температурний скринінг відвідувачів бесконтактими вимірювальними приладами
(пірометрами). Особам з температурою 37,20 C та ознаками симптомів респіраторних
захворювань вхід до музею заборонений.
3. Дезінфекція відвідувачами рук спиртовмісними антисептиками з концентрацією
активної діючої речовини понад 60% для ізопропілових спиртів та понад 70% для
етилових спіртів.
4. Захист рук одноразовими рукавичками.
5. Соціальне дистанціювання між особами в експозиційному залі - 1,5 м.
6. Максимальна кількість відвідувачів, які можуть перебувати в експозиційній залі
одночасно з екскурсоводом та музейним доглядачем - 3 особи (з урахуванням нормативу –
1 особа на 5 квадратних метрів площі експозиційного залу та принципу соціального
дистанціювання 1,5 м).
7. Середній час перебування відвідувачів у музеї, в тому числі екскурсійної групи – 30
хвилин.
8. Приймання екскурсійних груп здійснюється за попереднім записом з дотриманням
часового інтервалу, який дозволяє виключити контакт між відвідувачами. Очікування
повинне відбуватися ззовні приміщення музею з дотриманням соціального
дистанціювання (1,5 м).
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Масові культурно-мистецькі заходи (презентації виставок, публічні лекції, творчі зустрічі,
урочистості, концерти) проводитимуться виключно за умови дотримання рекомендацій
щодо організації протиепідемічних заходів на період карантину, згідно з якими
максимальна кількість людей, що можуть одночасно перебувати в залі музею,
призначеної для проведення заходів (33 м2) – до 6 осіб.

Адміністрація музею приносить вибачення за тимчасові незручності.

