
Instrukcja dobrych praktyk sanitarnych w dobie epidemii  

COVID-19 w Muzeum Podlaskim w Białymstoku 

 

Muzeum Podlaskie w Białymstoku składa się z oddziałów: 

Ratusz, Rynek Kościuszki 10, 15 – 426 Białystok 

1. Godziny otwarcia dla zwiedzających:  

a) od 01.05. do 30.09  - od wtorku do niedzieli w godz. 10:00 - 18:00   

b) od 01.10 do 30.04  - od wtorku do niedzieli w godz. 10:00 - 17:00   

2. Przerwa techniczna w celu dezynfekcji sal wystawienniczych: 13.45 – 14.15  

3. Łączna liczba osób zwiedzających: 30 

 Zajęcia edukacyjne – w grupie maksymalnie 20 osób  

 Zwiedzanie grupowe i oprowadzanie z przewodnikiem – maksymalnie 25 osób 

 

 

Muzeum Historyczne, ul. Warszawska 37, 15 – 062 Białystok  

1. Godziny otwarcia dla zwiedzających: wtorek – niedziela 10.00 – 17.00  

2. Przerwa techniczna w celu dezynfekcji sal wystawienniczych: 13.00 – 14.00  

3. Łączna liczba osób zwiedzających: 50 

 Zajęcia edukacyjne – w grupie maksymalnie 20 osób  

 Zwiedzanie grupowe i oprowadzanie z przewodnikiem – maksymalnie 25 osób 

 

 

Muzeum Rzeźby A. Karnego, ul. Świętojańska 17, 15 – 277 Białystok  

1. Godziny otwarcia dla zwiedzających: wtorek – niedziela 10.00 – 17.00  

2. Przerwa techniczna w celu dezynfekcji sal wystawienniczych: 13.00 – 14.00  

3. Łączna liczba osób zwiedzających: 20 

 Zajęcia edukacyjne – w grupie maksymalnie 20 osób  

 Zwiedzanie grupowe i oprowadzanie z przewodnikiem – maksymalnie 20 osób 

 

 

Muzeum Wnętrz Pałacowych w Choroszczy, ul. Pałacowa 2, 16 – 070 Choroszcz 

1. Godziny otwarcia dla zwiedzających: wtorek - niedziela 10.00 – 17.00  

2. Przerwa techniczna w celu dezynfekcji sal wystawienniczych: 13.30 – 14.00 

3. Łączna liczba osób zwiedzających: 30 

 Zajęcia edukacyjne – w grupie maksymalnie 30 osób  (zajęcia wyłącznie w plenerze) 

 Zwiedzanie grupowe i oprowadzanie z przewodnikiem – maksymalnie 15 osób 

 

 

Muzeum w Tykocinie Synagoga Wielka, ul. Kozia 2, 16 – 080 Tykocin  

1. Godziny otwarcia dla zwiedzających: 

a) od 01.05. do 30.09  - od wtorku do niedzieli w godz. 10:00 - 18:00   

b) od 01.10 do 30.04  - od wtorku do niedzieli w godz. 10:00 - 17:00   



 

2. Przerwa techniczna w celu dezynfekcji sal wystawienniczych: 14.00 – 14.30  

3. Łączna liczba osób zwiedzających: 52 

 Zwiedzanie grupowe i oprowadzanie z przewodnikiem – maksymalnie 52 osoby 

 

Muzeum Dom Talmudyczny, ul. Kozia 2, 16 – 080 Tykocin wyłączony ze zwiedzania 

 

Muzeum Ikon w Supraślu, ul. Klasztorna 2, 16 – 030 Supraśl  

1. Godziny otwarcia dla zwiedzających: wtorek – niedziela 10.00 – 17.00 

2. Przerwa techniczna w celu dezynfekcji sal wystawienniczych: 13.00 – 14.00  

3. Łączna liczba osób zwiedzających: 50 (po 25 osób na jednym piętrze) 

 

W Muzeum Ikon w dobie praktyk związanych z zapobieganiem covid-19 nie jest możliwe 

zwiedzanie ekspozycji z przewodnikiem ze względu na konieczność zachowania dystansu oraz 

przestrzeni 10 m
2
 na osobę. 

Ze względu na wymóg zachowania bezpiecznego dystansu pomiędzy zwiedzającymi nie jest 

możliwe grupowe gromadzenie się w korytarzach i przejściach, co wiąże się ze specyfiką 

placówki: aranżacją i organizacją przestrzeni ekspozycyjnej oraz ciągami komunikacyjnymi na 

ekspozycji Muzeum Ikon.  

 

 

Muzeum Obojga Narodów w Bielsku Podlaskim, ul. Mickiewicza 45, 17 – 100 Bielsk 

Podlaski  

1. Godziny otwarcia dla zwiedzających: wtorek – niedziela 10.00 – 17.00  

2. Przerwa techniczna w celu dezynfekcji sal wystawienniczych: 13.00 – 14.00  

3. Łączna liczba osób zwiedzających: 20 

 Zajęcia edukacyjne – w grupie maksymalnie 15 osób 

 Zwiedzanie grupowe i oprowadzanie z przewodnikiem – maksymalnie 10 osób 

 

 

Biblioteka, ul. Świętojańska 17, 15-277 Białystok  

1. Godziny udostępniania biblioteki i czytelni: poniedziałek – piątek 9.00 – 15.00  

2. Przerwa techniczna w celu dezynfekcji biblioteki: 12.00 – 12.30 

3.  Łączna liczba osób korzystających: 3 (2 osoby w czytelni i 1 osoba przy katalogu 

kartkowym) 

 

Dział Archeologii Muzeum Podlaskiego w Białymstoku, ul. Bema 11, 15-369 Białystok 

1. Po wcześniejszym umówieniu się na konkretny dzień i godzinę. 

 

 

Limity nie dotyczą osób w pełni zaszczepionych przeciw COVID-19. 

Jeśli zwiedzający mogą udokumentować fakt zaszczepienia przedstawiając: Unijny Certyfikat 

Covid lub Kod QR potwierdzający szczepienie przeciwko wirusowi COVID-19 lub 

zaświadczenie fizyczne o przyjęciu szczepienia przeciwko wirusowi COVID-19 takich osób nie 

wliczamy do ilości osób z limitu. 

 



Przy kasie można wywiesić ogłoszenie poniższej treści: 

 

W związku z ograniczeniami związanymi z pandemią limit osób zwiedzających Muzeum …. 

wynosi …. Nie wlicza się do niego osób zaszczepionych przeciwko wirusowi COVID-19. 

 

Zasady zwiedzania ekspozycji Muzealnych we wszystkich oddziałach Muzeum Podlaskiego 

w Białymstoku:  

1. Na terenie Muzeum należy bez wezwania stosować środki ochrony indywidualnej tj. 

maseczki, przyłbice, inne środki ochrony twarzy. 

2. Każdy zwiedzający zobowiązany jest po wejściu na teren muzeum do dezynfekcji rąk. 

3. Korzystanie z szatni wyłącznie z zachowaniem reżimu sanitarnego. 

4. Przy kasie może przebywać tylko jedna osoba, pozostałe muszą czekać za linią w 

odstępach 1,5 m. 

Interesanci przyjmowani będą na portierni na powyższych zasadach wyłącznie po wcześniejszym 

telefonicznym umówieniu się. 

 

Zasady obowiązujące pracowników stałych we wszystkich oddziałach Muzeum Podlaskiego 

w Białymstoku: 

1. Pracownicy Muzeum Podlaskiego zostali zaopatrzeni w środki ochrony indywidualnej 

(płyny dezynfekujące, maseczki, przyłbice, rękawiczki, mydła antybakteryjne). 

2. Organizacja stanowiska pracy z uwzględnieniem wymagającego dystansu przestrzennego 

między pracownikami. 

3. Organizacja trybu pracy w systemie zmianowym i rotacyjnym na wypadek wzrostu 

ryzyka epidemicznego. 

4. Miejsca kontaktu bezpośredniego (kasy, punkty informacyjne) zostały zabezpieczone  

w przezroczyste przegrody, oraz oddzielone o bezpieczną odległość taśmami 

informacyjnymi naniesionymi na podłodze. 


