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Załącznik nr 1 

do 

 

Procedury 

Fundacji „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego 

w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce 

 

 

 

 

Zapewnienie bezpieczeństwa w budynku Pałacu oraz na wystawach 

 

 

1. Pałac oraz wystawy ”Odrzucając kłamstwo” i „Odwaga i pojednanie” udostępnione są do 

zwiedzania w godzinach od 8:00 do 20:00. 

2. Maksymalna liczba gości mogących jednocześnie przebywać w budynku Pałacu oraz 

znajdującej się w nim wystawy „Odrzucając kłamstwo” została ustalona na 20 osób, natomiast 

na plenerowej wystawie „Odwaga i pojednanie” na 25 osób, przed zwiedzaniem goście są 

zobowiązani do zgłoszenia takiego zamiaru w recepcji Fundacji. 

3. Zwiedzanie możliwe jest dla gości indywidualnych oraz dla grup po wcześniejszym uzgodnieniu. 

4. Zwiedzanie grupowe oraz oprowadzenia z przewodnikiem możliwe są od 1 lipca 2020 r. Grupa 

liczyć może maksymalnie 20 osób przy zachowaniu wymaganego dystansu przestrzennego 

(minimum 2 metry). Podczas zwiedzania grupowego i oprowadzenia zalecane jest stosowanie 

maseczek ochronnych. 

5. W widocznym miejscu przed wejściem do budynku Pałacu oraz na wystawę plenerową 

umieszczone są informacje o maksymalnej liczbie gości mogących jednocześnie przebywać w 

danej części obiektu oraz informacji o konieczności zgłoszenia chęci zwiedzania w Recepcji 

Fundacji. 

6. Na terenie obiektu umieszczone są dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk dostępne dla gości (w 

szczególności przy wejściach do budynków i w toaletach). 

7. Zapewniona jest możliwość zakupu maseczek ochronnych w recepcji. 
8. W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych w budynku Pałacu wywieszone są instrukcji dot. 

mycia rąk, przy wejściu do obiektu umieszczone są instrukcje zdejmowania i zakładania 

rękawiczek, zdejmowania i zakładania maseczki, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji – 

instrukcje prawidłowej dezynfekcji rąk. 

9. Zapewnione jest bieżące dezynfekowanie ogólnych toalet, wind, klamek, poręczy, uchwytów 

oraz innych, często dotykanych powierzchni. 

10. Należy przestrzegać wymaganego dystansu przestrzennego między gośćmi oraz między 

personelem a gośćmi (minimum 2 metry). 

11. W miarę możliwości przeprowadzane jest systematyczne wietrzenie wszystkich pomieszczeń w 

budynku Pałacu.  


