Скъпи деца и родители,
Щастливи сме да Ви уведомим, че Детски научен център Музейко отново отваря врати на 1
юни (понеделник)!
Бихме искали да Ви уведомим, че във връзка с епидемиологичната обстановка в страната
временно сме въвели някои допълнителни правила за посещение според изискванията на РЗИ,
чието спазване е задължително с оглед запазване на здравето и безопасността на всички
посетители и служители, както следва:
ПРАВИЛА ЗА ПОСЕЩЕНИЕ
1.
Ограничава се броят на посетителите, които ще бъдат допускани едновременно
сред експозициите и работилниците на Детски научен център Музейко, за да се осигури
необходимата дистанция между тях;
2.
Ограничават се посещенията в Музейко до 2 часа като за целта се определят
времеви интервали за посещение, както следва: от 10:00 до 12:30 ч.; от 13:00 до 15:30 ч., и
от 16:00 до 18:00 ч. Билетите ще се продават за всеки слот отделно.
3.
Цените на билетите са редуцирани, с оглед ограничаване времетраенето на
посещението. Актуалните цени на активните услуги са отразени в ценоразписа.
4.
Насърчаваме Ви да закупувате билети онлайн – само така влизането Ви в Музейко
може да бъде гарантирано. Може да закупите предварително своите билети чрез
интернет страницата на Музейко – секция „Купи билет“;
5.
В случай, че посетител желае да закупи билет от касата в Музейко - той може да го
направи, само ако определения за съответния слот капацитетът не е запълнен.
6.
В интервалите между отделните слотове в Детски научен център Музейко ще се
извършва цялостно почистване и дезинфекция на всички повърхности и експонати и на
територията на Музейко не се допускат посетители;
7.
На Ваше разположение ще бъдат осигурени дезинфектант и хартиени кърпи, за да
имате възможност да почиствате повърхностите за себе си.
8.

Носенето на маски за посетителите и персонала е задължително.

9.
Допълнителните образователни програми – Планетариум, Кулинарни
работилници, Научни занимания в лаборатория и Керамични работилници временно няма
да се провеждат.
10.
При провеждане на ваканционните формати децата ще са в самостоятелна сграда
и стая, без достъп на външни лица, а капацитетът на програмите е ограничен с оглед
спазване на дистанция;
11.
Децата от ваканционните формати ще ползват тоалетни и мивки, предназначени
само за тях;
12.

Водещите на програмата ще поощряват честото измиване на ръцете;

13.
Помещенията, в които се провеждат ваканционните формати ще се почистват и
дезинфектират, съгласно утвърдения график, а Програмните дейности по етажите на
Музейко ще се извършват в период, когато няма други посетители в Детския научен
център;

