Dodatek č. 3

Návštěního řádu Muzea Jana Amose Komenského v Uherském Brodě

Návštěvní řád pro nouzový provoz muzea
od 12. 5. 2020
Přijatá opatření k zamezení šíření onemocnění COVID-19 v prostorách
Muzea Jana Amose Komenského v Uherském Brodě (MJAK)
Usnesením vlády ze dne 23. 4. 2020 o uvolňování některých podnikatelských a dalších činností
je od pondělí 11. 5. 2020 možné obnovit provoz muzeí a galerií. MJAK bude otevřen pro
veřejnost v úterý 12. 5. 2020 s nutností dodržovat přijatá bezpečnostní opatření.

I.
Objekty MJAK zpřístupněné od 12. 5. 2020
Objekt číslo 36 v Uherském Brodě, expozice.

II.
Otevírací doba
Denně kromě pondělí, od 9:00 do 12:00, od 12:45 do 16:45.
Doporučujeme návštěvníkům objednání termínu prohlídky telefonicky nebo e-mailem.

III.
Úhrada vstupného
Vstupné je možné platit hotovostně, platební kartou a formou fakturace.
Doporučujeme platbu platební kartou.

IV.
Povinnosti návštěvníků MJAK
Všichni návštěvníci:
1. Návštěvníci před vstupem do objektu povinně použití desinfekci rukou.
2. Návštěvníci jsou povinni vstupovat do objektu s rouškou nebo jiným krytím dýchacích
cest.
3. Osobám, které mají zvýšenou tělesnou teplotu nebo vykazují akutní potíže, případně
podléhají karanténě, je vstup do objektu zakázán.
4. Do prostor pokladny vstupují návštěvníci jednotlivě.
5. Současně může být v prostorách MJAK přítomno maximálně 50 osob, v jednotlivých
skupinkách maximálně 15 osob.
6. V prostorách objektu návštěvníci musí dodržovat mezi sebou minimální rozestupy dva
metry.
7. Případná konzumace občerstvení je možná pouze ve venkovních prostorách objektu
(atrium).
8. Návštěvníci jsou povinni dbát pokynů průvodkyně při organizování skupin a při
jakémkoliv pohybu v objektu MJAK.
Další povinnosti pro školy:
9. V programech pro školy se může nacházet ve stejný čas nejvýše 15 osob.
10. Délka programu se zbytečně proti stanovené délce neprodlužuje.
11. Žáci (studenti) se pohybují pouze ve stanovených částech expozic MJAK, pohyb po
ostatních prostorách je zakázán.

V.
Povinnosti zaměstnanců MJAK při práci s návštěvníkem
1. Průvodce a dozor v expozicích musí mít ochranný prostředek dýchacích cest (rouška) a
musí použít desinfekci rukou před zahájením provázení jednotlivých skupin
návštěvníků.
2. Pokladní musí mít ochranný prostředek dýchacích cest (roušku) a rukavice.
3. Po ukončení jednotlivých programů pro žáky (studenty) zajistí průvodce vyvětrání
prostoru a desinfekci kontaktních ploch (lavice, kliky apod.)

VI.
Platnost nouzového návštěvního řádku
Tento nouzový návštěvní řád je dočasným doplněním platného Návštěvního řádu MJAK ze
dne 18. 5. 2015 včetně dodatků. Vstupuje v platnost 12. 5. 2020 do odvolání a může být
kdykoliv v kterémkoliv bodě podle potřeby upraven.

Mgr. Miroslav Vaškových, Ph.D.
ředitel MJAK

Uherský Brod, 7. 5. 2020

