
Κανόνες λειτουργίας του Ιδρύματος Βασίλη & Ελίζας Γουλανδρή στα πλαίσια των 

μέτρων πρόληψης για τον περιορισμό της διάδοσης του COVID-19 

 

Ροή  Επισκεπτών  

 

  Το Ίδρυμα ενθαρρύνει  τους  επισκέπτες  του να εκδίδουν  ηλεκτρονικά 
εισιτήρια (www.goulandris .gr)  που ι σχύουν για συγκεκριμένη  ημέρα και  
χρονική στιγμή ( time-slot) , άλλως ,  εφόσον  αυτό δεν  καθί σταται  εφικτό για 
τους επισκέπτες ,  να προτιμήσουν  τις ανέπαφες συναλλαγές ( POS)  στα 
ταμεία αντί  της χρή σης χαρτονομισμάτων ή /και  κερμάτων.  Το Ίδρυμα θα 
εκδίδει  συγκεκριμένο όριο εισιτηρίων ανά ώρα ούτως ώστε να ελέγχεται  η 
ροή των επισκεπτών εντός των  χώρων του.   

  Οι επισκέπτες καλούνται  να τη ρούν αποστάσεις  τουλάχιστον  1,5  μέτρου 
στον  περι βάλλοντα χώρα του  Μουσείου  και  2  μέτρων  εντός  αυτού.  Στις  
ουρές τηρούνται  αποστάσεις 1 ,5 μέτρου.  Π ρος υπενθύμιση  των κανόνων 
αποστασιοποίησης ,  έχει  τοποθετηθεί  σχετι κή σήμανση εντός των χώρων 
του Μουσείου.  

  Οι επισκέπτες είναι  υποχρεωμέν οι  να φορούν  μη ιατρική μάσκα  κατά την 
επίσκεψή τους  στο Μουσείο  και  να  κάνουν χρήση  αντισηπτικού  
αλκοολούχου  διαλύματος που είναι  διαθέσιμο εντός  του Μουσείου.  

  Η χρήση ανελκυστήρων πρέπει  να είναι  περιορισμένη  (με  προτεραιότητα 
στα άτομα άνω των  65 ετών,  ΑΜΕΑ  και  εγκ ύους) και  η  χρήση  μάσκας  εντός  
των ανελκυστήρων καθίσταται  υποχρεωτική.  Ο μέγιστος  αριθμός ατόμων  
ανά ασαν σέρ είναι  πέντε  (5)  άτομα.   

  Οι ομαδικές  ξεναγήσεις  δεν  θα πρέπει  να ξεπερνούν  τα  οκτώ (8) άτομα.  Οι  
συμμετέχοντες πρέπει  κατά τη διάρκεια της ομαδικής ξενάγησης  να τηρούν 
τις αποστάσεις  και  να φορούν μάσκα.  

 
 

Kαθαρισμός  Χώρων  

Χώροι Υγιεινής  

  Κατά τη  διάρκεια  της  ημέρας  θα πραγματοποιούνται  τακτικοί  καθαρισμοί  και  
απολυμάνσεις  με  διάλυμα χλωρίνης 10:1  (9  μέρη  νερό και  1  χλωρίνης). 

http://www.goulandris.gr/


Εναλλακτικά, όπου δεν  μπορεί  να χ ρησιμοποιηθεί  χλωρίνη,  θα χρη σιμοποι είται  
αιθανόλη συγκέντρωσης 70%. Κατά τον καθαρισμό, θα κλείνεται  το καπάκι  της 
λεκάνης πριν χρησιμοποιηθεί  το καζανάκι .  
  Στις τουαλέτες  θα γίνεται  χρήση χάρτινων ή πλαστικών καλυμμάτων λεκάνης 
μίας χρήσης .  
  Το στέγνωμα των χεριών  θα γίνεται  με  χάρτινες χειροπετσέτες.  Δεν θα 
χρησιμοποιείται  μηχάνημα για  στέγνωμα των χεριών.   

 
Λοιποί  Χώροι  
 
  Όπου είναι  εφικτό θα πρέπει  οι  χώροι  να αερίζονται  επαρκώς.   
  Στους κλει στούς χώρους θα πραγματοποιούνται  απολυμάνσεις με διάλυμα 
χλωρίνης 10:1  καθημερινά.  Για  επιφάνειες που είναι  πιθανό να καταστραφούν από 
τη χρήση χλωρίνης, μπορεί  να χ ρησιμοποιηθεί  αιθανόλη  συγκέντρωσης 70%.  
  Ιδιαίτερη έμφαση θα πρέπει  να  δίνεται  σε  επιφάνειες που αγγίζονται  συχνά 
(πχ πόμολα,  διακόπτες ,  κουπαστές ) ,  οι  οποίες και  θα πρέπει  να  καθαρίζονται  
τακτικά μέσα στη μέρα.   

 
 
 
 
 
 
 

Αερισμός  -  Κλιματισμός  Χώρων   

 
 

  Όπου είναι  εφικτό οι  χώροι  θα αερίζονται  επαρκώς.   

  Λαμβάνονται  συστηματικά όλα τα κατάλλη λα μέτρα για τη σωστή  λειτουργία των 

κλιματιστικών εγκαταστάσεων προς αποφυγ ή δημιουργίας εστιών μόλυνσης .  

 

 Ασφάλεια  κατά  τη  συναλλαγή  με  το  κοινό  

 
  Στα ταμεία  και  στα γκισέ  θα τοποθετηθούν χ ωρίσματα.   
  Oι  εργαζόμενοι  οι  οποίοι  έρχονται  σε  επαφή με το κοινό (ταμεία, ταξι θεσία,  

καθαρι σμός , ασφάλεια κ.ο.κ)  θα πρέπει  να χ ρησιμοποιούν προστατευτική μη 
ιατρική μάσκα και  γάντια.  

  Όλος  ο  εξοπλι σμός  που χρη σιμοποιείται  θα απολυμαίνεται  τακτικά .  
  Εργαζόμενοι  που θα εμφανίσουν συμπτώματα ασθένειας θα πρέπει  να  

απομακρύνονται  άμεσα από τον χώρο φορών τας οπωσδήποτε μάσκα .  
 


