ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΚΟΙΝΟ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΛΟΓΩ COVID‐19
(ΦΕΚ 5138/Β΄/05‐11‐2021)
ΣΑΣ ΚΑΛΩΣΟΡΙΖΟΥΜΕ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΤΟΝ ΛΕΥΚΟ ΠΥΡΓΟ (ΜΙΚΤΟΙ ΧΩΡΟΙ)
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΟΛΩΝ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΤΗΡΕΙΤΕ ΠΙΣΤΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΣΑΣ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ
 Το κοινό και οι επισκέπτες ηλικίας από 17 ετών και άνω εισέρχονται κατόπιν υποχρεωτικής επίδειξης κατά την
είσοδο
Α) πιστοποιητικού εμβολιασμού ή
Β) πιστοποιητικού νόσησης που εκδίδεται τριάντα (30) ημέρες μετά από τον πρώτο θετικό έλεγχο και η ισχύς του
διαρκεί έως εκατόν ογδόντα (180) ημέρες μετά από αυτόν ή
 Γ) βεβαίωση αρνητικού διαγνωστικού ελέγχου για κορωνοϊό COVID‐19 (PCR εντός 72 ωρών ή rapid test εντός 48
ωρών)
Συνδυαστικά για έλεγχο ταυτοπροσωπίας με τα :
 Δ) αστυνομική ταυτότητα ή δίπλωμα οδήγησης ή διαβατήριο ή άλλο αποδεικτικό ταυτότητας
 Τα ανωτέρω πιστοποιητικά επιδεικνύονται είτε σε έγχαρτη μορφή είτε ηλεκτρονικά μέσω κινητής συσκευής, τα
οποία σαρώνονται από τον αρμόδιο υπάλληλο μέσω της εφαρμογής Covid Free GR.
 Εναλλακτικά εφόσον ο αλλοδαπός επισκέπτης προέρχεται από τρίτη χώρα (εκτός ΕΕ) τα ανωτέρω πιστοποιητικά
ελέγχονται σε έγχαρτη μορφή
 Ε) Οι ανήλικοι από 4 έως 17 ετών μπορούν να προσκομίζουν εναλλακτικά δήλωση αρνητικού αυτοδιαγνωστικού
ελέγχου self – test τελευταίου 24ώρου, στην οποία προβαίνει είτε γονέας είτε κηδεμόνας.
Οδηγίες υγιεινής:
 Τήρηση αποστάσεων 1,5 μέτρου σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.
 Ένα (1) άτομο ανά 2 τ. μ.
 Υποχρεωτική χρήση προστατευτικής μάσκας.
 Αποφυγή αγγίγματος σε σημεία του προσώπου (μάτια, μύτη, στόμα).
 Πλύσιμο χεριών με υγρό σαπούνι και νερό.
 Χρήση αλκοολούχου αντισηπτικού διαλύματος με περιεκτικότητα 70% σε αιθυλική αλκοόλη κατ’ ελάχιστον.
 Εκκένωση της λεκάνης αποχωρητηρίου με κλειστό καπάκι.
 Κατάργηση (μη χρήση) μηχανήματος για στέγνωμα των χεριών [έχει αποσυνδεθεί].
Oμαδικές επισκέψεις:
Στις επισκέψεις ομάδων θα πρέπει να τηρούνται αυστηρά οι αποστάσεις και τα προβλεπόμενα μέτρα, να γίνεται
χρήση ασύρματης ξενάγησης και να αποφεύγεται η χρήση κοινόχρηστων συσκευών (tablets, ακουστικά κ.λπ.).
Στα Μουσεία μας υπάρχει ελεγχόμενη ροή επισκεπτών ανά αίθουσα. Παρακαλούμε ακολουθείτε πιστά τις
οδηγίες του φυλακτικού προσωπικού.
(Για περισσότερες πληροφορίες: Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού: 2313306421, 2313306422
Λευκός Πύργος: 2310267832)

