
 
Rozporządzenie Prezesa FUNDACJI BELLE ÉPOQUE, nr ROZP/01/05/2020 

 
Warszawa, dnia 14 maja 2020 
 
 

Rozporządzenie o wznowieniu działalności  
Muzeum Domków dla Lalek na nowych zasadach 

 
Od dnia 16 maja 2020 r. Muzeum Domków dla Lalek prowadzone przez Fundację Belle Époque, 
będzie ponownie otwarte dla zwiedzających. W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo pracowników oraz 
gości, działalność Muzeum będzie prowadzona na nowych zasadach.  
 
W związku z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego odnośnie funkcjonowania w stanie epidemii COVID-19, wdrożone zostały następujące 
działania: 
 
1. Skrócenie godzin otwarcia Muzeum – będzie ono czynne codziennie od 13:00 do 19:00, jednak 
godziny i dni otwarcia mogą ulegać zmianom, co będzie bieżąco komunikowane na stronie 
internetowej i w mediach społecznościowych placówki. 
2. Nowa organizacja trybu pracy z uwzględnieniem systemu zmianowego - w taki sposób, aby 
możliwe było utrzymanie wymaganego dystansu pomiędzy pracownikami. 
3. Ograniczenie liczebności zwiedzających do ok. 12 osób jednocześnie, wprowadzenie sukcesywnego 
wprowadzania kolejnych zwiedzających, w miarę opuszczania placówki przed poprzednich gości. 
4. Zapewnienie pracownikom dostępu do środków ochrony indywidualnej (płyny do dezynfekcji rąk 
oraz dozowniki, maseczki, przyłbice, rękawiczki jednorazowe), doposażenie kasy/sklepu muzealnego 
w szklaną przegrodę 
5. Udostępnienie zwiedzającym dozownika z płynem do dezynfekcji rąk przy wejściu do placówki. 
Wprowadzenie obowiązku odkażania rąk po wejściu do Muzeum. 
6. Obowiązek noszenia maseczek ochronnych przez pracowników i gości Muzeum (niezależnie od 
wieku i uprawnień). 
7. Wprowadzenie obowiązku i kontrola odpowiedniej, 2-metrowej odległości pomiędzy 
poszczególnymi osobami (nie dotyczy rodzin). 
8. Umieszczenie w przestrzeni Muzeum tabliczek przypominających o zasadach bezpiecznego 
zwiedzania. 
9. Bieżące odkażanie powierzchni wspólnych: toalet, klamek, miejsc siedzących, urządzeń w kasie itp. 
oraz innych powierzchni dotykowych. 
10. Bieżące odkażanie przestrzeni i powierzchni za pomocą środków dezynfekcyjnych oraz 
przepływowych lamp dezynfekujących, a także codzienna dezynfekcja pomieszczeń lampami UV-C. 
11. Zawieszenie możliwości zwiedzania grupowego, działalności edukacyjnej dla grup 
zorganizowanych, możliwości indywidualnego zwiedzania z przewodnikiem oraz wszelkich zajęć i 
wydarzeń uniemożliwiających zachowanie zalecanego dystansu społecznego. 
 
Powyższe zasady obowiązują do odwołania i stanowią uzupełnienie ogólnego Regulaminu Zwiedzania 
Muzeum Domków dla Lalek. Wszelkie zmiany w funkcjonowaniu placówki będą na bieżąco 
komunikowane na stronie internetowej i w mediach społecznościowych Muzeum.  
 
Prosimy jednocześnie o stosowanie się do powyższych zaleceń oraz zasad bezpiecznego zwiedzania. 
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