Zarzadzenie nr DM-041-10/ 2020

I)yrektora Muzeum `N-arodowego Roinictwa i Przemysfu Roino - Spozywczego w Szreniawie
z dnia 24.07.2020 r.

dot-y-czace zi-1-iiai-I-y. zai-zadzei-iia i-ii-DMr041-01t'2020 z driia i2.02.2020 i-. -w-spi-awie cei-I i opiat

pobieranych przez Muzeum, czasu otwarcia i regulaminu zwiedzania Muzeum

§1

W zarzadzeniu nr DM-041-01/2020 z dnia 12.02.2020 r., zmienionym zarzadzeniami
in DM-041-03/2020 z dnia 03.03.2020 r., nr DM1041-04/2020 z dnia 11.05.2020 r.,

nr DM-041-07/2020 z dnia 22.06.2020 r. i nr DM-041-08/2020 z dnia 16.07.2020 r.
-w-prow-adza si? riast?p`iij ace zri-iiari'y' :

w zalaczniku nr 4 do zarzadzenia "Regulamin zwiedzania Muzeum i jego Oddzial6w"
po pkt. i3 dopisuje sie pkt 14 w brzmieniu:

"14. W okresie pandemii zwiedzajac}i zobowiazani sa nosi6 wtasne maseczki ochronne
os=arliaj ace -vista i rLos w b-ridy'rikacrL M`LizeuiTi, t.j.. i-ecepcj i, obiek€acri zabytko'w''y'crL,

pawilonach wystawowych, pracowniach edukacyj nych, punktach splzedady
i sanitariatach;
powyzszy o-Dowiazek nie dotyczy dzieci do Eat 4 oraz os6b, kt6re nie sa w stanie
samodzielnie zakry6 ust lub nosa a]bo majacych problemy z oddychaniem."
jl`1

\,i
1. Dla zwiedzajacych w celach informacyjnych ustalam tres6 wyciagu z "Regulaminu

zwiedzania Muzeum i jego Oddzial6w" w brzmieniu:
Wyciag
z Regulaminu zwiedzania Muzeum i jego Oddzial6w

pkt 9a
Zwiedzajacych obowiazuje zakaz wprowadzania rower6w i hulajn6g, wnoszenia
deskoroie'K i roiek oraz ich uzywania. Zakaz nie dotyczy dzieci do Eat 7 pozostajacych
pod opieka rodzic6w lub pelnoletnich opiekun6w.
pk[ 14
W okresie pandemii zwiedzajac}7 zobowiazani sa nosi6 wlasne maseczki ochronne
oslaniajace usta i mos w budynkacli Muzeum, t.j. recepcji, obiektach zabytkowycli,

I)awiionach wystawowych, pracowniach edukacyjnych, punktach sprzcdazy
i sanitariatach;
powyzszy obowiazek nie dotyczy dzieci do lat 4 oraz os6b, kt6re nie sa w stanie
sa[T.odzie!niez.ntkry€ust!Hbr,os.n.a!bozr„n.jfcycF,prob!e.T,yzoddyc.h„"tr,ie,T„

2.Wyciag, o kt6rym mowa w ust.1, sfuzby informatyczne wprowadza na stron? internetowa
`M-uzeum, a sfuzby administracyjne umieszcza przed wejsciem na teren `M-uzeum.

§3

`vvy-kcii-iai-lie zai-zadzei-iia pci-w-iei-za si? zast?pcom D-y-i-ektcira, Gi6w-i-lei-1-iu ksiegowei-1-iu,

Specjaliscie ds. obshigi urzadzeh komputerowych, Kierownikowi Dziahi Administracyjno Technicznego praz pozostalym Kierownikom Dzial6w i Oddzial6w.
§4

Nadz6r nad wykonaniem zarzadzenia sprawuje Dyrektor Muzeum.
§5

Zarzadzenie podlega zamieszczeniu w zasobie „ w);J7cz.cz72c} " wewnetrznej sieci komputerowej

oraz na tabiicy ogioszeri.

§6

Zarzadzefiie 'w'chodzi w Zycie z drLierri podpisariia.

