Masarykovo muzeum v Hodoníně,
příspěvková organizace
Zámecké nám. 27/9, 695 01 Hodonín
IČ: 00090352

PROVOZNÍ NOUZOVÝ ŘÁD
opatření k zamezení šíření onemocnění COVID-19
Usnesením vlády ze dne 23. 4. 2020 o uvolňování některých podnikatelských a dalších
činností je od pondělí 11. 5. 2020 pro veřejnost obnoven provoz Masarykova muzea
v Hodoníně, Zámecké nám. 27/9, 695 01 Hodonín včetně provozu jeho poboček:
(1) Budova se sálem Evropa, Národní tř. 21, 695 01 Hodonín
(2) Vlastivědné muzeum Kyjov, Palackého 70, 697 01 Kyjov
(3) Slovanské hradiště v Mikulčicích, NKP, 696 19 Mikulčice 738 - Valy
(4) Městské muzeum Veselí nad Moravou, Bartolomějské náměstí č. 41, 698 01 Veselí nad
Moravou
VŠEOBECNÁ OPATŘENÍ
-

-

V případě zjištění nákazy koronavirem uvnitř Masarykova muzea v Hodoníně bude
zajištěna karanténa dle pokynů Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje.
Zásobit se dostatečným množstvím ochranných pomůcek a dezinfekčních přípravků.
Úklid prostor muzea zajistit v pravidelných intervalech jako doposud s tím, že se 2x
zvýší koncentrace dezinfekce v úklidových prostředích a několikrát denně se tímto
roztokem navíc budou otírat exponovaná místa (toalety, zábradlí, kliky, úschovné
boxy, tlačítka výtahů apod.).
Pro dlouhodobou dezinfekci veřejných prostor lze například použít prostředky
PolyHMG s biocidní účinností 21 dnů nebo nanotechnologii TiO2² s biocidní
účinností 2 roky.

A) OCHRANA SBÍRKOVÝCH PŘEDMĚTŮ
-

Ve vztahu ke sbírkám muzejní povahy nadále postupovat dle zákona č. 122/2000 Sb.,
o ochraně sbírek muzejní povahy.
Práce se sbírkovými předměty provádět vždy v rukavicích a s ochranou dýchacích cest
rouškou.
Manipulace s potencionálně infikovanými sbírkovými předměty probíhá vždy
v rukavicích. Jednorázové rukavice používat nové a použité likvidovat.
Odpadkový koš určený pro použité ochranné pomůcky je označen a jeho otvor je
pravidelně dezinfikován alkoholovým roztokem.
Nejúčinnější metodou dezinfekce je izolace potencionálně kontaminovaných
sbírkových předmětů. Izolací se rozumí izolování interiéru či sbírkového předmětu od
badatelů a personálu po dobu alespoň 3 dnů. Při stažení sbírkových předmětů
z výstavy po provedené dezinfekci označit sbírkový předmět kartičkou/lístečkem
„KARANTÉNA - DEZINFIKOVÁNO - NESAHAT“; kartička/lísteček obsahuje
linku, kde správce sbírky doplní datum „od kdy do kdy“ je sbírkový předmět
v karanténě a doplní podpis. Po uplynutí doby se kartička/lísteček ze sbírkového
předmětu odstraní. Je to praktický a zřetelný systém (způsob), jak označit sbírkové
předměty v karanténě. V prostorách Masarykova muzea v Hodoníně nelze vyhradit
karanténní místnost pro izolaci infikovaných předmětů.
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-

-

-

V akutních případech lze na keramiku, kovy a kámen použít alkoholový roztok (líh –
ethanol, izopropylalkohol) v koncentraci 70 %, doba působení 30 sekund. Dřevo
(omezeně), kovy či jiné omyvatelné povrchy dezinfikovat neionickými detergenty
v koncentraci dle typu detergentu, efektivita působení se liší dle typu užitého
prostředku – postup vždy konzultovat s konzervátorem, příp. restaurátorem.
Ošetření sbírkových předmětů provádět vždy s použitím ochranných prostředků.
Používat především jednorázové, nejlépe nitrilové (modré) rukavice, ochrannou
roušku a ochranné brýle. Rukavice a ostatní jednorázové ochranné pomůcky musí být
po každém čištění zlikvidovány.
Na různých typech materiálů přežívají koronaviry různou dobu. Na kovech, skle,
keramice nebo na papíru přežívá max. 5 dnů, na dřevě 4 dny, na umělých hmotách 6
až 9 dnů. U kamene se interval pohybuje mezi 2 a 12 dny. Po této době se koronaviry
samovolně deaktivují.

B) OCHRANA NÁVŠTĚVNÍKŮ
-

-

-

-

-

Při vstupu do muzea (zajistit a určit jen jeden) vyvěsit „Návštěvní řád pro nouzový
provoz muzea“, vyvěsit tabule s piktogramy „Používej ochranu obličeje“ a „Použij
dezinfekci rukou“. Aktualizované informace uvádět na webových stránkách instituce
na viditelném místě.
Na webových stránkách a sociálních sítích viditelně uvést možnost rezervace návštěvy
e-mailem a telefonicky.
Nákup vstupenek je možný pouze u pokladny, a to v hotovosti. Slovanské hradiště
v Mikulčicích umožňuje i bezkontaktní platbu kartou.
Do muzea nebude povolen vstup osobám, které podléhají karanténě a které mají
zjevné akutní potíže. Muzeum neručí za zdravotní stav všech návštěvníků.
Při vstupu jsou k dispozici dezinfekční gelové dávkovače a je zajištěn pro návštěvníky
přístup k toaletám vybaveným mýdlem.
Nošení roušek nebo jiného zakrytí úst a nosu v prostorách muzea se vyžaduje po celou
návštěvní dobu!
Vzhledem k opatřením je zrušen volný přístup k propagačním letákům a prospektům.
Ty budou vydány na pokladně na požádání návštěvníkem.
Interaktivní předměty a pomůcky, které vybízejí návštěvníky k dotyku (interaktivní
části výstavy, dětské koutky, haptické instalace, zapůjčení audioprůvodce apod.) je
možné používat pouze po předchozí dezinfekci rukou u vstupu nebo při použití
jednorázových rukavic. Pokud není možné hygienické opatření uskutečnit, zamezit
jejich používání.
Je omezen přístup do výstavních prostor na max. počet 10 osob, ve Slovanském
hradišti v Mikulčicích 15. Je stanovena doba prohlídky u výstavy na 30 minut
a u expozic na 1 hodinu, aby se zamezilo hromadění návštěvníků nad povolený počet
10 osob (obecně platí, že v objektu se může pohybovat jeden návštěvník na 10 m²
plochy muzea). Dále se doporučuje vzdálenost mezi jednotlivci 2 m od sebe (vyjma
osob sdílejících společnou domácnost).
Ve výstavních prostorách, kde se umožňuje návštěvníkům sedět, sedací nábytek
čalouněný nahradit dřevěným/plastovým, aby bylo možné provádět dezinfekci
povrchu. Pokud výměnu není možné provést, znemožnit používání čalouněného
nábytku např. jeho uložením na jiné místo.
Konzumace občerstvení ve vnitřních prostorách muzea není možná (pouze při
dodržení rozestupu 2 m s využitím venkovních či veřejných prostor muzea – zahrada,
foyer). V těchto veřejných prostorách jsou umístěny odpadkové koše, kam lze odpad
po ukončení konzumace občerstvení odpad odložit.
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C) OCHRANA ZAMĚSTNANCŮ
- Seznámit zaměstnance s „Provozním nouzovým řádem“.
- Průběžně zaměstnance informovat o aktualizaci přijatých pravidel a opatření pro
návštěvnický i běžný provoz.
- Připravit organizační zajištění pracoviště v době nouzového stavu.
- Při vstupu na pracoviště zajistit a umožnit zaměstnancům okamžitou dezinfekci rukou
z dávkovače.
- Každý zaměstnanec musí být vybaven na pracovišti min. 2 ks látkových roušek,
používat ochranu úst a nosu. Zajistit péči o roušku (praní, žehlení).
- Zaměstnanec podléhající karanténě nesmí na pracoviště vůbec vstoupit.
- Vstoupit může pouze zaměstnanec bez akutních zdravotních obtíží odpovídajících
virové infekci (horečka, kašel, dušnost, bolest svalů apod.).
- Zaměstnance, kteří sami patří do rizikové skupiny obyvatel a přicházejí do styku
s návštěvníky, vybavit nejen rouškou, ale i plastovým obličejovým krátkým štítkem.
- Umožnit zaměstnancům (zejména těm exponovaným dlouhodobému styku
s veřejností) v pracovní době individuální přestávky na oddech od ochranných
prostředků, provedení jejich výměny a osobní hygienu (zejména mytí rukou
a obličeje).
- Informovat zaměstnance o povinném zakrývání úst a nosu ve sdílených prostorách,
kancelářích s výměrou menší než 20 m2, kde je více než 1 zaměstnanec. Ve sdílených
prostorách dodržování rozestupu 2 m a zajištění větrání místnosti.
- Zaměstnanci, kteří mají oprávnění vstupovat do depozitáře a manipulovat se
sbírkovými předměty, se musí chránit rouškou a dále rukavicemi, dle materiálového
složení sbírkového předmětu.
- Zajistit, aby všichni zaměstnanci měli snadný přístup k zařízením na mytí rukou
s teplou vodou, mýdlem, dezinfekčním gelem a rukavicemi.
- Úklid ve výstavních prostorách provádět s použitím vody, detergenčních prostředků a
dezinfekčního spreje (70% izopropylalkohol nebo ethanol). Přípravky používané na
čištění vybavení expozice nesmí být aplikovány na sbírkové předměty.
- Zajistit poučení úklidového personálu o specifikách výstavních prostor a příslušných
postupů jejich čištění.
- Zajistit pravidelnou výměnu vzduchu v místnostech (s ohledem na stanovená pravidla
větrání neohrožující vystavené sbírkové předměty).
- Do badatelny/muzejní knihovny je nutné se předem emailem či telefonicky objednat.
Badatel musí mít zakrytý nos a ústa. Po dobu pobytu v budově nebude badateli
umožněna konzumace potravin. Badateli bude k dispozici dezinfekce na ruce.
Dotýkané předměty budou následně uloženy do karantény.

Hodonín, 11. 5. 2020

Mgr. Irena Chovančíková
ředitelka
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