Κανόνες λειτουργίας του Ιδρύματος Βασίλη & Ελίζας Γουλανδρή στα πλαίσια των
μέτρων πρόληψης για τον περιορισμό της διάδοσης του COVID-19

Ροή Επι σκεπτών

 Το Ίδρυμ α ενθαρρύνει τ ους επισκέ πτες τ ου να εκδίδουν ηλεκτ ρονικά
εισιτήρια (www.goulandris.gr) που ι σχύουν για συγκεκριμένη ημέρα και
χρονική στιγμή ( time-slot) , άλλως , εφό σον α υτό δεν καθί σταται εφικτό για
τους ε πισκέπτες , να προτιμήσουν τις ανέ παφες συναλ λαγές ( P OS) στα
ταμεία αντί της χρή σης χαρτονο μισμ άτων ή /και κερμάτων. Το Ίδρυμα θα
εκδίδει συγκεκριμένο ό ριο εισιτηρίων ανά ώ ρα ούτως ώ στε να ελέγχεται η
ροή των ε πισκε πτών εντός των χώρων τ ου.
 Οι επισκέ πτες κα λούνται να τη ρούν α πο στάσεις τουλ άχιστον 1 ,5 μέτ ρου
στον περι βάλ λοντα χώρα του Μ ουσείου κα ι 2 μέτ ρων εντός αυτ ού. Στις
ουρές τηρούνται απο στά σεις 1 ,5 μέτρου. Π ρος υ πενθύμιση των κανόνων
απο στασιο ποίησης , έχει τοπο θετηθεί σχετι κή σήμανση εντός των χώρων
του Μου σείου.
 Οι επισκέ πτες είναι υποχρεωμέν οι να φο ρο ύν μη ιατρική μά σκα κατά την
επίσκεψή τους στο Μ ουσείο και να κάνουν χρήση αντισηπτικού
αλκοο λούχου διαλύματ ος που είναι διαθέ σιμο εντός του Μου σείου.
 Η χρήση ανελκυστήρων πρέπει να είναι πε ριορισμένη (με προτεραιότητα
στα άτομα άνω των 6 5 ετών, ΑΜΕΑ και εγκ ύους) και η χρήση μά σκας εντός
των ανελκυστήρων κα θίσταται υποχρεωτική. Ο μέγιστος α ριθμ ός ατόμων
ανά ασαν σέρ είναι πέντε (5) άτομα.
 Οι ομαδικές ξεναγήσεις δεν θα πρέ πει να ξε περνούν τα οκτώ (8 ) άτομα. Οι
συμμετέχοντες πρέ πει κατά τη διά ρκεια της ομαδικής ξενάγησης να τηρούν
τις απο στάσεις και να φ ορούν μά σκα.

Kαθαρισμό ς Χώ ρων
Χώροι Υγιεινής

Κατά τη διάρκεια της ημέ ρας θα πραγματο πο ιούνται τακτικοί κ αθα ρισμ οί κ αι
απολυ μάνσεις με διά λυμα χλω ρίνης 1 0: 1 (9 μέρη νερό και 1 χλω ρίνης).

Εναλλακτικά , όπου δεν μ πορεί να χ ρησιμο ποιηθεί χλωρίνη, θα χρη σιμο ποι είται
αιθανόλη συγκέντρω σης 70%. Κατά τ ον καθαρισμ ό, θα κλείνεται το κα πάκι της
λεκάνης πριν χρησιμ οποιηθεί το κ αζανάκι.

Στις τουαλέτες θα γίνεται χρήση χά ρτινων ή πλα στικών καλυμ μάτων λεκάνης
μίας χρήσης .

Το στέγνωμα των χεριών θα γίνεται με χάρτινες χειρο πετσέτες. Δεν θα
χρησιμοποιείται μηχάνημα για στέγνωμα τω ν χεριών.
Λοιποί Χώροι

Όπου είναι εφικτό θα πρέπει οι χώροι να αε ρίζονται επα ρκώς.

Στους κλει στούς χώ ρους θα πραγματοποιού νται απολυ μάνσεις με διά λυμα
χλωρίνης 1 0:1 κ αθημε ρινά. Για ε πιφάνειες πο υ είναι πιθανό να κατα στραφ ούν από
τη χρήση χλω ρίνης, μ πο ρεί να χ ρησιμο ποιηθεί αιθανόλη συγκέντρω σης 7 0%.

Ιδιαίτερη έμφα ση θα πρέπει να δίνεται σε ε πιφάνειες που αγγίζονται συχνά
(πχ πόμ ολα , διακόπτες , κου παστές ) , οι οποίες και θα πρέ πει να κα θαρίζονται
τακτικά μέσα στη μέ ρα.

Αερισμός - Κλ ιματι σμό ς Χώ ρων


Όπου είναι εφικτό οι χώροι θα αε ρίζονται ε παρκώς.

Λαμβάνονται συ στηματικά όλα τα κ ατάλλη λα μέτρα για τη σωστή λειτου ργία των
κλιματιστικών εγκαταστά σεων προς α ποφυγ ή δημιουργίας ε στιών μό λυνσης .

Ασφάλ εια κατά τη συνα λλαγή με το κοινό






Στα ταμεία και στα γκισέ θα το πο θετηθούν χ ωρίσματα.
Oι εργαζό μενοι οι ο ποίοι έ ρχονται σε επαφή με το κ οινό (ταμεία , ταξι θεσία ,
καθαρι σμός , ασφά λεια κ.ο.κ) θα πρέπει να χ ρησιμο ποιούν προστατευτική μη
ιατρική μάσκ α και γάντια.
Όλος ο εξο πλι σμός που χρη σιμοποιείται θα απολυ μ αίνεται τακτικά .
Εργαζό μενοι που θα εμφανίσουν συμ πτώ ματα ασθένειας θα πρέ πει να
απομ ακρύνονται ά μεσα α πό τ ον χώρο φο ρών τας οπω σδήποτε μάσκα .

