CORONA PROTOCOL

VEILIG SAMEN UIT

NAAR HET MUSEUM
Streekmuseum Peel en Maas heeft vanaf woensdag 1 juli haar deuren weer geopend voor publiek. Om nieuwe besmettingen
met het coronavirus te voorkomen en de gevolgen van het virus te beperken, heeft de Museumvereniging een aantal
richtlijnen opgesteld voor veilig museumbezoek. De veiligheid van bezoekers en vrijwilligers staat hierbij centraal.

Bij bezoek gaat u akkoord met onderstaande maatregelen:
1. U hebt alleen toegang tot het museum met een geldige reservering bij voorkeur via www.museumpeelenmaas.nl
of anders telefonisch tijdens openingsuren van het museum.
2. Het is alleen toegestaan om met meer dan één persoon tegelijk het museum te bezoeken als sprake is van een 		
huishouden (bijvoorbeeld een gezin, partners of huisgenoten).
3. Bij voorkeur betalen door middel van pinnen.
4. Wanneer er zich bezoekers in een museale ruimte bevinden, ga dan naar een andere ruimte en kom later terug.
5. Indien u andere bezoekers tegenkomt in de gang, loop dan een andere ruimte in en laat elkaar op veilige 			
afstand passeren. Vervolg vervolgens uw weg.
6. Volg de looproute in het museum, aangeven met genummerde oranje voetstappen en pijlen op de vloer.
7. Gebruik een aanraakpen voor alle knoppen en handmatig te bewegen objecten en bediening van de lift.
Deze aanraakpen krijgt u bij aankomst en dient u na gebruik weer te retourneren.
8. De WC in het museum is gesloten. U kunt naar de WC bij Kerkeböske (bij de museumbalie om de hoek).
9. De museumwinkel is open. Publicaties kunnen ingekeken worden met toestemming van de vrijwilligers en met 		
gebruik van handschoenen.
10. In de Filmkamer van het museum mag slechts één huishouden (een gezin, partners of huisgenoten) aanwezig zijn.
11. Er mogen maximaal vijftien bezoekers tegelijk in het museum aanwezig zijn.
12. Maak regelmatig gebruik van de desinfectiezuilen in het museum.

Het museum behoudt het recht om bezoekers toegang te weigeren bij twijfel over de gezondheid.
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