
 
 
                                                                                                                                                                                                                                   

 

 

Č. spisové Č. jednací MVP Vyřizuje V Pelhřimově 
  Mgr. Hájek 9. září 2020 
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Nařízení ředitele  
Muzea Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizace 

 

č. 5/2020 
 

Vzhledem ke zhoršující se epidemiologické situaci v souvislosti s šířením 
onemocnění COVID-19 nařizuje ředitel Muzea Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové 

organizace (dále jen MVP): 
 

S platností od 10. 9. 2020 0:00 hodin se ruší opatření stanovená Nařízení ředitele Muzea 
Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizace č. 4/2020 a stanovují se následující opatření:  

1. Od 10. 9. 2020 lze vstupovat a do všech objektů ve správě MVP pouze při dodržení 
následujících pravidel: každý návštěvník musí mít po celou dobu zakrytá ústa i nos,  
každý návštěvník je povinen při vstupu do objektu provést dezinfekci rukou 
připraveným roztokem, každý návštěvník vstupuje do objektu na svoji 
zodpovědnost, organizace nenese jakoukoliv vinu na jeho případné infikaci chorobou 
Covid-19, každý návštěvník je povinen dodržovat veškerá opatření včetně platného 
návštěvnického řádu, každý pracovník má právo upozornit návštěvníka na správné 
dodržování opatření – při nedodržení opatření může být návštěvník kterýmkoliv 
pracovníkem organizace z objektu vykázán a to i po zaplacení vstupného. 
Návštěvník, který vykazuje zjevné zdravotní potíže, nebude do objektu vpuštěn.  

2. Úklid ve všech objektech MVP bude probíhat i nadále standardním způsobem 
s navýšením použitých dezinfekčních látek, nad rámec toho je službu konající 
pracovník povinen minimálně třikrát denně otřít všechny nesbírkové plochy (včetně 
toalet), jichž se mohli návštěvníci dotknout dezinfekčním roztokem s dlouhodobým 
účinkem – toto opatření je platné pouze v případě, že se v době mezi jednotlivými 
úklidy do muzea dostavil alespoň jeden návštěvník.  

3. Ve všech návštěvníkům přístupných objektech musí být viditelně vyvěšeny pokyny a 
piktogramy s pokyny. 

4. Veškerá opatření jsou platná do jejich odvolání. 
 
 
V Pelhřimově dne 9. 9. 2020 
 
 

 
Mgr. Ondřej Hájek 

ředitel 
Muzeum Vysočiny Pelhřimov, p. o. 
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