
ACCESUL • VIZITAREA EXPOZIȚIILOR • COMPORTAMENTUL ADECVAT ÎN MUZEU  
Reguli obligatorii pentru prevenirea infectărilor în contextul pandemiei generate de COVID-19 

 
ACCESUL în muzeu se face prin: 
• programare prealabilă online a vizitei la adresa www.muzartbm.ro/progamari-vizite/ cu cel puțin 24 ore 
înaintea vizitei planificate;  

• bilet de acces care se achiziționează de la casieria muzeului: plata se face exclusiv în numerar, la 
următoarele tarife: preț întreg (adulți) - 3 lei; preț redus (tineret) - 2 lei; 

• restricționarea la prezența unui singur vizitator / unui singur grup familial (maximum 4 persoane) în 
circuitul de vizitare datorită imposibilității asigurării unui circuit unidirecțional – cu puncte de intrare / ieșire 
distincte; 

• intrarea unui nou vizitator / grup familial, conform programului de vizitare, se va face numai după ieșirea 
vizitatorului / grupului familial precedent din incinta muzeului; 

• efectuarea obligatorie a triajului observaţional: nu se permite accesul persoanelor care prezintă simptome de 
infecţie respiratorie (tuse, strănut, rinoree); 

• termometrizarea noncontact a tuturor vizitatorilor de către personalul instituţiei special desemnat în acest 
sens: nu se permite accesul persoanelor care prezintă o temperatură corporală ce depăşeşte 37,3°C; 

• se interzice accesul persoanelor care vor refuza să le fie verificată temperatura prin termometrizarea 
noncontact; 

• dezinfectarea încălţămintei folosind covoarele decontaminante (cu dezinfectant pe bază de alcool) la 
intrarea în muzeu, respectiv la intrarea în holul de primire; 

 

VIZITAREA EXPOZIȚIILOR se face prin: 
• programul de vizitare: miercuri – duminică, între orele 10:00 – 17:00; 

• intervalul 13:05-13:50: pauză de 45 de minute pentru efectuarea dezinfecţiei şi a aerisirii spaţiilor expoziţionale; 

• 25 de minute – durata maximă a vizitei; 

• ora 16:30: eliberarea ultimului bilet de intrare; 

• orele de intrare: 10:00, 10:30; 11:00; 11:30; 12:00; 12:30; 14:00; 14:30; 15:00; 15:30; 16:00; 16:30; 

• orele de ieșire: 10:25, 10:55; 11:25; 11:55; 12:25; 12:55; 14:25; 14:55; 15:25; 15:55; 16:25; 16:55; 

 
COMPORTAMENTUL ADECVAT ÎN MUZEU se face prin: 
• purtarea obligatorie a unei măști medicale, sau non-medicale, pe întreaga durată a vizitei: masca se 
poziţionează astfel încât să acopere integral nasul, gura şi bărbia; 

• dezinfectarea mâinilor folosind dispozitivele noncontact prevăzute cu dezinfectant pe bază de alcool, 
înainte și după utilizarea bancnotelor și monedelor la caserie (pentru plata biletelor de acces) și, respectiv, la 
standul cu suvenire (pentru achiziționarea produselor oferite); 

• distanţarea fizică de siguranţă – cel puţin 2 m faţă de ceilalţi vizitatori şi față de personalul muzeului; 

• respectarea circuitului de vizitare stabilit în spațiile de trecere, în interiorul sălilor de expunere și în zona 
standului cu suvenire, precum şi indicaţiile personalului de supraveghere şi ale serviciului de pază; 

• interzicerea atingerii artefactelor  aflate în expunere; 

• restrângerea la maximum posibil a interacțiunii între vizitatori și personalul muzeului; 

• suspendarea pe mai departe a ghidajelor și a oricăror alte activități educaționale pentru public. 


