МУЗЕЙ „ХРИСТО БОТЕВ” - КАЛОФЕР

З А П О В Е Д № 78
от 21.12.2020 година
Във връзка с обявената с Решение № 325/14.05.2020 г. извънредна
епидемична обстановка и на основание Заповед № РД-01-718/18.12.2020 г. на
министъра на здравеопазването,

Н А Р Е Ж Д А М:
1. Музей „Христо Ботев“, Калофер да бъде отворен за посещения на
04.01.2021 г. с работното време за зимния сезон, при стриктно спазване на
всички противоепидемични мерки, както следва.
1.1. Спазване на изискванията за социална дистанция от 1,5 м. – в
откритите или закрити музейни площи;
1.2. В музейните обекти се въвежда пропускателен режим по отношение
броя на влизащите:
- до 15 (петнадесет) посетители в музейният парк;
– до 10 (десет) посетители, в експозиционната сграда;
- до 2 (двама) посетители в мемориалната къща на Ботев.
1.3. На територията на музейните обекти, посетителите се движат
еднопосочно, по определен от служителите на музея и специалните табели и
маркировки маршрут.
1.4. В музейните експозиции на закрито се допускат само посетители с
маски или друго средство, покриващо носа и устата (кърпа, шал, шлем и др.) и
след направена дезинфекция на ръцете на входа;
1.5. На територията на музея няма да бъдат допускани лица с прояви на
видими симптоми на заболяване като треска, кашлица, затруднено дишане и
отпадналост.
2. Считано от 04.01.2021 г., до второ нареждане, в Музей „Христо Ботев”
се забранява:
- изнасянето на екскурзоводски беседи;
- откриването на изложби;
- представянето на книги и филми;
- прожекциите на документални филми за посетителите в
експозиционната и лекционната зали на музея;
- образователните програми и инициативите с участието на деца и
ученици;
- провеждането и участието в семинари и конференции;

- честванията и други организирани събирания, свързани с дейността на
музея, за групи над 10 (десет) лица.
4. Музейните служителите, ангажирани с обслужването на посетителите,
са задължени да следят за спазването на правилата по т. 1.1.-1.5. Същите,
изпълняват служебните си задължения с предпазни щитове (маски) и ръкавици.
5. Дезинфекцията на всички подове, повърхности и зони на контакт се
извършва 4 пъти на ден.
6. В срок до 04.01.2021 г. на входовете на музейни обекти, да бъде
поставена информация за задължителните мерки, които следва да бъдат
съблюдавани от посетителите. Същата да бъде публикувана на електронната
страница на музея.
7. В срок до 04.01.2021 г. информацията за достъпа на граждани до
музейните обекти да бъде публикувана на електронната страница на Музей
„Христо Ботев”, Калофер.
Контрол по изпълнението на заповедта ще се осъществява от директора
на Музей „Христо Ботев”, Калофер.
Ежедневният контрол по изпълнението на заповедта възлагам на
дежурните за съответния ден служители на музея.
Копие от заповедта да се предостави за сведение и изпълнение на всички
служители на Музей „Христо Ботев”, Калофер
Копие от заповедта да бъде поставено на информационното табло на
Музей „Христо Ботев”, Калофер.

ДИРЕКТОР:……………..
/Ася Николова/

