Algemene coronamaatregelen Museum Thijnhof

(volgens het protocol van de Museumvereniging)






















Er zijn speciale coronaregels opgesteld voor onze medewerkers en vrijwilligers.
Er zijn speciale coronaregels opgesteld voor onze bezoekers.
De genoemde regels en algemene maatregelen worden aangepast n.a.v. de meest recente RIVM
richtlijnen. Dit kan gevolgen hebben voor de openstelling van het museum.
Museum Thijnhof behoudt zich het recht voor om bezoekers, leveranciers of medewerkers
toegang tot het bedrijf te weigeren bij twijfel over de gezondheidstoestand.
Er zijn voldoende medewerkers aangesteld die verantwoordelijk zijn voor de naleving van het
protocol en die dit ook actief controleren.
Er is een functionaris aangewezen die verantwoordelijk is voor de naleving van het protocol en
de naleving ook actief controleert. In het geval van Museum Thijnhof is de coördinator hiervoor
aangesteld.
Bezoekers die zich niet aan dit protocol houden worden verzocht hun bezoek te beëindigen.
Het maximale tegelijktijdig aantal bezoekers in het museum is 15 personen.
Bezoekers zijn verplicht om van te voren via een reserveringssysteem een entreekaart aan te
schaffen en online te betalen of contactloos via de pin . Contant geld wordt niet aangenomen.
Men kan kiezen uit de volgende timeslots: 13:00 -14:00; 14:00-15:00; 15:00-16:00 of 16:0017:00 uur. U krijgt een mailtje of telefoontje als uw bezoek is vastgelegd.
U kunt een entreekaart aanschaffen via www. thijnhof.nl
Bezoek zonder reservering is niet mogelijk om onnodige reisbewegingen te voorkomen.
Bezoekers dienen voorafgaand bij een bezoek aan te geven of ze gezondheidsklachten hebben
(hoesten, niezen, verkoudheid, koorts etc.). Indien bezoekers klachten hebben, wordt het bezoek
geweigerd.
Het is alleen toegestaan om met meer dan 1 persoon naar het museum te komen indien er
sprake is van een gezelschap.
Museumbezoekers betreden het gebouw via de hoofdingang. Let op als er meerdere bezoekers
staan. Houdt afstand!
Elke bezoeker moet verplicht een routekaart met regels meenemen in het museum. Deze
worden afgegeven bij de receptie. Volg de pijlen in het museum. Er zijn 15 routekaarten: op = op.
Per ruimte wordt er op de kaart en op de deur aangegeven hoeveel bezoekers naar binnen
mogen.
Bezoekers betalen in de winkel per pin.
Het maken van foto’s of video opnamen is (voorlopig) niet toegestaan.
Er worden tot 1 september geen groepen en schoolbezoeken ontvangen. Rondleidingen en
arrangementen kunnen niet worden geboekt.
Er worden extra hygiënische maatregelen ingezet, zoals:
o Aanwezigheid desinfectiemiddelen, kuchschermen etc.
o Schoonmaakprotocol voor vrijwilligers/medewerkers.
o Extra aandacht voor desinfectie reguliere schoonmaakprogramma.
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