No seguimento da atual conjuntura recomenda-se que os espaços
culturais devem seguir as recomendações da DGS – Direção Geral de
saúde e as Recomendações do ICOM para que o público possa sentir
confiança e segurança.
RECOMENDAÇÕES PARA A VISITA AO MUSEU CASA
RELVAS NO QUADRO PANDÉMICO:
1) As Visitas devem salvaguardar a relação directa recomendada das
áreas de trabalho ou de visita por metro quadrado, distanciamento
social com mínimo 2m/distancia entre visitantes, e a recomendada
higiene e desinfeção de espaços;
2) Evitando ao máximo a concentração de pessoas e zonas de espera e
concentração as Visitas guiadas serão alvo de controlo e marcação
prévia com limite de 6 pessoas não havendo possibilidade de no
mesmo grupo coexistirem mais de 2 séniores e 2 crianças;
3) Garante-se no distanciamento social, o uso obrigatório de
sobrebotas, máscaras de protecção e para acesso aos espaços do
piso superior do museu com necessário manuseamento do corrimão
da escada é obrigatória a higienização das mãos;
4) Reforço da limpeza e da higienização, durante os horários de
abertura ao público, principalmente, nos espaços de atendimento –
bilheteira e loja– uso de barreiras delimitadoras de espaços nos
espaços de visita e de barreiras e acrílicos protectores, com uso
obrigatório de máscara e luvas de protecção para visitantes e
funcionários da zona de atendimento.
5) “A entrada é proibida a um visitante que se recuse a cumprir estas
regras e expressamente a usar máscara;

6) O uso de máscara é obrigatório em todos os espaços do museu; não
sendo permitido comer, beber, fumar e fotografar no interior do
museu;
7) As actividades museológicas e iniciativas culturais, a desenvolver no
quadro pandémico, sendo necessária uma nova forma de actuação, a
marcação de visitas será expressamente controlada tendo em
atenção o limite de visitas diárias a grupos de risco como séniores e
crianças, permitindo a visita ao máximo de 2 elementos por grupo
se a visita for guiada.
8) Garante-se a continuação dos projectos de investigação, exposição,
conservação e divulgação, dando preferência às plataformas online.
Sugerir correcção
SERVIÇOS :
ON-LINE:
EXPOSIÇÕES/ CONSULTA ON-LINE DO CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO/ E
REQUISIÇÕES BANCO DE IMAGENS
WWW.CASARELVAS.COM
WWW.CM-GOLEGA.PT
LOJA E BILHETEIRA COM SERVIÇO DE AQUISIÇÃO MB E TRANSFERÊNCIA
BANCÁRIA

