
 

 
ZASADY ZWIEDZANIA 

Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie 
w okresie stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 

obowiązujące od 27.02.2021 
 
W związku z otwarciem wnętrz muzealnych dla Zwiedzających w celu zapewnienia bezpieczeństwa 
zdrowotnego Zwiedzającym i Pracownikom wprowadza się poniższe zasady organizacji zwiedzania 
Muzeum w warunkach stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 (dalej: Zasady 
zwiedzania)  
 

§ 1 
 
1. Liczba osób zwiedzających, przebywających jednocześnie na terenie Muzeum, zostaje 

ograniczona do 15 osób. 
2. Przy kasie mogą przebywać maksymalnie 1 osoba, a pozostałe osoby oczekujące w kolejce 

powinny zachować  1,5 m odległości miedzy sobą.  
3. Podczas zwiedzania należy zachować dystans przestrzenny (minimum 2 metry) od innych osób. 
4. Zwiedzający na terenie Muzeum mają bezwzględny obowiązek zasłaniania ust i nosa przy 

wykorzystaniu maseczki (za wyjątkiem dzieci do lat 4 lub osób posiadających 
udokumentowane przeciwwskazania zdrowotne). Nie ma możliwości zastępowania maseczek 
przyłbicami, chustami czy innymi częściami odzieży. 

5. Zwiedzający przed wejściem do Muzeum oraz przed wejściem do sklepu muzealnego mają 
obowiązek dezynfekcji rąk przy użyciu udostępnionego przez Muzeum płynu do dezynfekcji. 

6. Z uwagi na trwający remont części ekspozycji winda zostaje czasowo wyłączona z użytkowania. 
Możliwość wykorzystania windy zostaje ograniczona do wyjątkowych sytuacji np.: wizyty w 
Muzeum osoby z niepełnosprawnością ruchową. W windzie mogą przebywać maksymalnie 2 
osoby (ograniczenie nie dotyczy rodzin z dziećmi do lat 13). 

7. Muzeum jest otwarte dla Zwiedzających od wtorku do soboty w godzinach od 12.00 do 17.00. 
8. Do odwołania zawieszone zostają zwiedzania grupowe oraz stacjonarne zajęcia edukacyjne. 
9. W sklepie muzealnym mogą przebywać jednocześnie maksymalnie 3 osoby.  
10. Przy dokonywaniu płatności zaleca się stosowanie kart płatniczych. 
11. Pracownik Muzeum ma prawo nie zezwolić na wejście i przebywanie na teren Muzeum osobie, 

która bez uzasadnionej przyczyny odmawia zastosowania się do obowiązujących zasad. 
12. W zakresie, w jakim obowiązujący do dnia 15 czerwca 2020 r.  Regulamin zwiedzania określa 

reguły zwiedzania w sposób odmienny, obowiązują Zasady zwiedzania wprowadzone 
niniejszym dokumentem. 

 
§ 2 

 
1. Dokument Zasady zwiedzania dostępny jest w kasie biletowej oraz na stronie internetowej 

Muzeum: www.mmsc.waw.pl. 
2. Muzeum zastrzega sobie prawo zmian niniejszego dokumentu Zasady Zwiedzania. 
3. Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zdarzenia wynikłe z niestosowania się 

do zapisów niniejszego dokumentu i/lub zaleceń pracowników Muzeum. 
4. Przebywanie na terenie Muzeum jest równoznaczne z zobowiązaniem zwiedzającego 

do przestrzegania Zasad Zwiedzania. 
5. Zasady zwiedzania wchodzą w życie z dniem ogłoszenia i obowiązują do momentu odwołania 

stanu epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. 
 

 

http://www.mmsc.waw.pl/

