
Μέτρα προστασίας για τους επισκέπτες  

Γενικές οδηγίες: 

 Θερμομετριόμαστε (ψηφιακή θερμομέτρηση) κατά την είσοδό μας στο μουσείο. 

 Τηρούμε αυστηρά τις αποστάσεις ασφαλείας σε όλους τους χώρους (εσωτερικούς και 

εξωτερικούς) του μουσείου ως εξής:   

 2 μέτρα απόσταση μεταξύ των παρευρισκόμενων στους κλειστούς χώρους, 

 1,5 μέτρο απόσταση μεταξύ των παρευρισκόμενων στους ανοικτούς/υπαίθριους χώρους. 

 Στα σημεία εξυπηρέτησης του κοινού, περιμένουμε στις θέσεις με ειδική σήμανση. 

 Ακολουθούμε την προτεινόμενη πορεία επίσκεψης που υποδεικνύει η επιδαπέδια σήμανση, 

καθώς και τις οδηγίες του προσωπικού για την τήρηση του επιτρεπόμενου αριθμού 

επισκεπτών στον κάθε χώρο του μουσείου (1 άτομο ανά 15 τ.μ. στους κλειστούς χώρους, και 1 

άτομο ανά 10 τ.μ. στους ανοικτούς/υπαίθριους χώρους). 

 Φοράμε υποχρεωτικά μη ιατρική μάσκα σε όλους τους χώρους (εσωτερικούς και 

εξωτερικούς) του μουσείου. 

 Χρησιμοποιούμε τους ανελκυστήρες μόνο εφόσον χρειάζεται και φοράμε υποχρεωτικά μη 

ιατρική μάσκα εντός αυτών.  

 Αποφεύγουμε την άμεση σωματική επαφή με επιφάνειες, όπως ταμεία, γκισέ,  προθήκες, 

εκθέματα, οθόνες αφής κ.ά.  

 Προτιμάμε τη χρήση καρτών για τις συναλλαγές μας. 

 Φροντίζουμε για τη συχνή αντισηψία των χεριών. 

Επισκέψεις ομάδων: 

Ειδικότερα όσον αφορά στις επισκέψεις ομάδων, εκτός από την αυστηρή τήρηση των  αποστάσεων 

και των προβλεπόμενων μέτρων, ισχύουν τα εξής:  

 Επισκέψεις ομάδων έως 8 ατόμων στους κλειστούς χώρους, εκτός εάν πρόκειται για 

οικογένειες (συζύγους/συμβιούντες και τέκνα).  

 Επισκέψεις ομάδων έως 15 ατόμων στους ανοικτούς/υπαίθριους χώρους, εκτός εάν 

πρόκειται για οικογένειες (συζύγους/συμβιούντες και τέκνα).  



 Εξαίρεση, ως προς τον αριθμό των συμμετεχόντων, συνιστούν οι επισκέψεις τμημάτων 

σχολικών δομών, με την επισήμανση ότι δεν μπορεί να λάβει χώρα ομαδική ξενάγηση με 

πάνω από ένα τμήμα σχολικής δομής.  

 Στις επισκέψεις ομάδων με ξεναγό θα πρέπει να τηρούνται αυστηρά οι αποστάσεις και τα 

προβλεπόμενα μέτρα, να γίνεται χρήση ασύρματης ξενάγησης και να αποφεύγεται η χρήση 

κοινόχρηστων συσκευών (tablets, ακουστικά κ.λπ.). 

Στο πλαίσιο των οργανωμένων επισκέψεων ομάδων, καθώς και των τμημάτων σχολικών δομών, 

συστήνεται η πρότερη τηλεφωνική επικοινωνία/ενημέρωση στο 2313 310 301. 


