
1 

 

Wdzydze, 22 czerwca 2020 r. 

 

 

M-KPE 021/171/2020 

 

ZARZĄDZENIE NR 17/2020 

Dyrektora Muzeum – Kaszubskiego Parku Etnograficznego im. Teodory i Izydora 

Gulgowskich we Wdzydzach Kiszewskich  
w sprawie wprowadzenia: 

1) Zasad zwiedzania Muzeum – Kaszubskiego Parku Etnograficznego im. Teodory i Izydora 

Gulgowskich we Wdzydzach Kiszewskich; 

2) Zaleceń dla pracowników Muzeum – Kaszubskiego Parku Etnograficznego im. Teodory i 

Izydora Gulgowskich we Wdzydzach Kiszewskich zajmujących się bezpośrednią obsługą 

zwiedzających. 

 

Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia 

określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 

29.05.2020 r. poz. 964) oraz pisma Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w 

Kościerzynie (znak pisma SE.HK-30/472/61/AR/2020 z 17.06.2020 r.) zarządzam, co następuje: 

 

§ 1. 

Wprowadzam: 

1) Zasady zwiedzania Muzeum – Kaszubskiego Parku Etnograficznego im. Teodory i Izydora 

Gulgowskich we Wdzydzach Kiszewskich w brzmieniu ustalonym załącznikiem nr 1 do 

niniejszego zarządzenia; 

2) Zalecenia dla pracowników Muzeum – Kaszubskiego Parku Etnograficznego im. Teodory i 

Izydora Gulgowskich we Wdzydzach Kiszewskich zajmujących się bezpośrednią obsługą 

zwiedzających w brzmieniu ustalonym załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia. 

 

§ 2. 

Zobowiązuję panią XXXXXXXXXXX do przekazania niniejszego zarządzenia wraz  

z załącznikami pracownikom muzeum. 

 

§ 3. 

Zobowiązuję pracowników do zapoznania się, stosowania i przestrzegania wprowadzonych zasad  

i zaleceń. 

 

§ 4. 

Zobowiązuję kierownika Działu Upowszechniania i Promocji do podania do wiadomości 

zwiedzających  wprowadzonych niniejszym zarządzeniem Zasad zwiedzania Muzeum – 

Kaszubskiego Parku Etnograficznego im. Teodory i Izydora Gulgowskich we Wdzydzach 

Kiszewskich. 

 

§ 5. 

Zobowiązuję bezpośrednich przełożonych do przeszkolenia podległych pracowników w zakresie 

stosowania i przestrzegania wprowadzonych zasad i zaleceń. 

 

§ 6. 

Z dniem 23 czerwca 2020 r. tracą moc: 

1) Zasady zwiedzania Muzeum – Kaszubskiego Parku Etnograficznego im. Teodory i Izydora 

Gulgowskich we Wdzydzach Kiszewskich w brzmieniu ustalonym,  



2 

 

2) Zalecenia dla pracowników Muzeum – Kaszubskiego Parku Etnograficznego im. Teodory i 

Izydora Gulgowskich we Wdzydzach Kiszewskich zajmujących się bezpośrednią obsługą 

zwiedzających 

– wprowadzone Zarządzeniem Dyrektora Muzeum Nr 11/2020 z dnia 12 maja 2020 r. 

 

§ 7. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 23 czerwca 2020 r. 

 

Otrzymują: 

1) pracownicy muzeum; 

2) a/a. 

 

 

 

 

 

 
Informacja o wyłączeniu jawności informacji publicznej 

na podstawie art. 8 ust. 5 o dostępie do informacji publicznej 

(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1429). 

Podstawa prawna wyłączenia jawności: 

Art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1429). 

Art. 24 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 

osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 

z późn. zm.). 

Podmiot, którego dotyczy wyłączenie jawności: 

Ochrona prywatności osób wymienionych w anonimizowanym dokumencie.  

Zakres wyłączenia: 

Imiona i nazwiska osób wymienionych w anonimizowanym dokumencie. 

Osoba dokonująca wyłączenia jawności: 

Bartosz Stachowiak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

Załącznik nr 1  

do Zarządzenia Dyrektora Muzeum Nr 17/2020 z 22 czerwca 2020 r. 

 

Zasady zwiedzania Muzeum – Kaszubskiego Parku Etnograficznego  

im. T. i I. Gulgowskich we Wdzydzach Kiszewskich 

W celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2, wywołującego chorobę 

COVID-19, w trosce o bezpieczeństwo zwiedzających oraz pracowników M-KPE, prosimy o 

przestrzeganie poniższych zasad: 

1. Po wejściu należy zdezynfekować ręce płynem znajdującym się przy drzwiach wejściowych. 

2. W poczekalni może przebywać jednocześnie do 2 osób. Ograniczenie nie dotyczy osób 

zamieszkujących lub gospodarujących wspólnie.   

3. Przed stanowiskiem kasowym może znajdować się 1 osoba.  

4. Rekomendowana jest płatność kartą płatniczą. 

5. W udostępnionych obiektach wymagane jest zakrywanie, przy pomocy odzieży lub jej części, 

maski, maseczki, przyłbicy albo kasku ochronnego, o którym mowa w art. 40 ust. 1 ustawy z 

dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 110, 284, 568 i 695), 

ust i nosa. Ograniczenie nie dotyczy: 

       1) dziecka do ukończenia 4. roku życia; 

       2) osoby, która nie może zakrywać ust lub nosa z powodu stanu zdrowia, całościowych    

           zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu  

           umiarkowanym, znacznym albo głębokim, lub osoby mającej trudności w samodzielnym  

           zakryciu lub odkryciu ust lub nosa. 

6. Podczas przemieszczania się po terenie Muzeum wymagane jest zakrywanie, przy pomocy 

odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy albo kasku ochronnego, o którym mowa w 

art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 

110, 284, 568 i 695), ust i nosa, chyba, że zostanie zachowana odległość co najmniej 2 m od 

przebywających w tych miejscach osób.   

7. Należy przemieszczać się wg wyznaczonych tras zwiedzania. 

8. W udostępnionych do zwiedzania obiektach, jednocześnie nie może przebywać więcej osób niż 

podano na tablicy informacyjnej przed obiektem. 

9. Bezwzględnie należy opuścić Muzeum przed godziną zamknięcia. 

10. Należy stosować się do zaleceń pracowników Muzeum. 

Dziękujemy za wyrozumiałość i współpracę.  

 

 

 

 

 



4 

 

Załącznik nr 2  

do Zarządzenia Dyrektora Muzeum Nr 17/2020 z 22 czerwca 2020 r. 

 

Zalecenia dla pracowników zajmujących się bezpośrednią obsługą zwiedzających  

w Muzeum – Kaszubskim Parku Etnograficznym im. T. i I. Gulgowskich 

 we Wdzydzach Kiszewskich 

 

W celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2, wywołującego chorobę 

COVID-19, w trosce o bezpieczeństwo własne i zwiedzających M-KPE, proszę o przestrzeganie 

poniższych zasad:  

1. Przed rozpoczęciem pracy, tuż po przyjściu do Muzeum obowiązkowo należy umyć ręce wodą z 

mydłem. 

2. Obowiązkowo należy nosić osłonę nosa i ust, ewentualnie przyłbicę w czasie wykonywania 

czynności zawodowych związanych z bezpośrednią obsługą zwiedzających. 

3. Zaleca się zachować bezpieczną, co najmniej 2-metrową odległość od rozmówcy i 

współpracowników. 

4. Należy regularnie, często i dokładnie myć ręce wodą z mydłem zgodnie z instrukcją znajdującą 

się przy umywalce i dezynfekować osuszone dłonie środkiem na bazie alkoholu (min. 60%). 

5. Podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką (i jak 

najszybciej wyrzucić chusteczkę do zamkniętego kosza oraz umyć ręce). 

6. Należy starać się nie dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu. 

7. Należy dołożyć wszelkich starań, aby stanowiska pracy były czyste i higieniczne, szczególnie po 

zakończonym dniu pracy. Należy pamiętać o dezynfekcji powierzchni dotykowych, jak słuchawka 

telefonu, klawiatura i myszka, włączniki świateł czy biurka. 

8. Należy regularnie (kilka razy w ciągu dnia) czyścić i dezynfekować powierzchnie wspólne, z 

którymi stykają się zwiedzający. 

9. Należy unikać dojazdów do pracy środkami komunikacji publicznej, jeżeli istnieje taka 

możliwość. 

10. W miarę możliwości należy często wietrzyć pomieszczenia. 

11. Należy pilnować, aby zwiedzający przy wejściu dezynfekowali dłonie oraz zakładali w 

pomieszczeniach ochronę zakrywającą usta i nos. 

12. Należy pilnować, aby w pomieszczeniu znajdowała się liczba zwiedzających zgodna z 

aktualnymi ustaleniami Muzeum. 

13. Należy pilnować, aby zwiedzający przestrzegali obowiązku zakrywania, przy pomocy odzieży 

lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy albo kasku ochronnego, o którym mowa w art. 40 ust. 1 
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ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 110, 284, 568 i 

695), ust i nosa, również podczas przemieszczania się po terenie Muzeum chyba, że zachowują 

odległość co najmniej 2 m od przebywających w tych miejscach osób.  

14. Ponadto kwalifikowani opiekunowie wystaw zobowiązani są do częstego (nie rzadziej niż co 2 

godziny) czyszczenia i dezynfekowania w szczególności pomieszczeń sanitariatów, klamek drzwi, 

ławek na terenie muzeum, poręczy, przegród szklanych. 

 


