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Wdzydze, 12 maja 2020 r. 

 

 

 

ZARZĄDZENIE NR 11/2020 

Dyrektora Muzeum – Kaszubskiego Parku Etnograficznego im. Teodory i Izydora 

Gulgowskich we Wdzydzach Kiszewskich  
w sprawie wprowadzenia: 

1) Planu przejścia do udostępniania Muzeum – Kaszubskiego Parku Etnograficznego im. Teodory i 

Izydora Gulgowskich we Wdzydzach Kiszewskich dla publiczności po okresie jego całkowitego 

zamknięcia w związku ze stanem epidemii; 

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

Gulgowskich we Wdzydzach Kiszewskich; 

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

Izydora Gulgowskich we Wdzydzach Kiszewskich zajmujących się bezpośrednią obsługą 

zwiedzających; 

4) procedur: 

a) zapobiegawczych: podejrzenie zakażenia koronawirusem u pracownika, 

b) postępowania w przypadku podejrzenia u zwiedzającego zakażenia koronawirusem. 

 

W związku ze zniesieniem ograniczeń w działalności muzeów spowodowanych wystąpieniem na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii wywołanym zakażeniami wirusem SARS-

CoV-2 i planowanym otwarciem Muzeum – Kaszubskiego Parku Etnograficznego im. Teodory i 

Izydora Gulgowskich we Wdzydzach Kiszewskich dla zwiedzających zarządzam, co następuje: 

 

§ 1. 

Wprowadzam: 

1) Plan przejścia do udostępniania Muzeum – Kaszubskiego Parku Etnograficznego im. Teodory i 

Izydora Gulgowskich we Wdzydzach Kiszewskich dla publiczności po okresie jego całkowitego 

zamknięcia w związku ze stanem epidemii (załącznik nr 1); 

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

Gulgowskich we Wdzydzach Kiszewskich (załącznik nr 2); 

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

Izydora Gulgowskich we Wdzydzach Kiszewskich zajmujących się bezpośrednią obsługą 

zwiedzających (załącznik nr 3); 

4) procedury: 

a) zapobiegawcze: podejrzenie zakażenia koronawirusem u pracownika, 

b) postępowania w przypadku podejrzenia u zwiedzającego zakażenia koronawirusem  

- (załącznik nr 4). 

 

§ 2. 

Zobowiązuję panie XXXXXXXX i XXXXXXXX do przekazania niniejszego zarządzenia wraz 

załącznikami wszystkim pracownikom muzeum. 

 

§ 3. 

Zobowiązuję wszystkich pracowników do zapoznania się, stosowania i przestrzegania 

wprowadzonych zasad, zaleceń i procedur. 

 

§ 4. 

Zobowiązuję kierownika Działu Upowszechniania i Promocji do: 

1) podania do wiadomości zwiedzających: 
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a)  Planu przejścia do udostępniania Muzeum – Kaszubskiego Parku Etnograficznego im. Teodory i 

Izydora Gulgowskich we Wdzydzach Kiszewskich dla publiczności po okresie jego całkowitego 

zamknięcia w związku ze stanem epidemii, 

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

Gulgowskich we Wdzydzach Kiszewskich, 

c) Procedur postępowania w przypadku podejrzenia u zwiedzającego zakażenia koronawirusem 

- poprzez ich wywieszenie na tablicy ogłoszeń przed wejściem na teren Muzeum, na głównych 

drzwiach do Muzeum, w kasie biletowej oraz umieszczenie na stronie internetowej Muzeum i BIP 

Muzeum; 

2) wykonania stanowisk dezynfekcji rąk przy drzwiach wejściowych do poczekalni i sanitariatów 

oraz udostępnianych do zwiedzania obiektów muzealnych; 

3) umieszczenia w widocznych miejscach odpowiednio instrukcji mycia i dezynfekcji rąk; 

4) sprawowania nadzoru, aby pojemniki z płynem do mycia lub dezynfekcji rąk nie były puste; 

5) dopilnowania, aby czyszczenie i dezynfekcja w szczególności pomieszczeń sanitariatów, klamek 

drzwi wejściowych, ławek na terenie muzeum, poręczy wykonywana przez kwalifikowanych 

opiekunów wystaw odbywała się zgodnie z ustalonymi zaleceniami; 

6) oznakowanie bezpiecznych stref taśmami; 

7) sprawowania nadzoru, aby zwiedzający przy uiszczaniu opłat za wstęp do Muzeum otrzymywali 

egzemplarz  Zasad zwiedzania Muzeum – Kaszubskiego Parku Etnograficznego im. Teodory i 

Izydora Gulgowskich we Wdzydzach Kiszewskich; 

8) podania do wiadomości zwiedzających, że uiszczenie opłaty za wstęp do Muzeum jest 

równoznaczne z przyjęciem przez nich do wiadomości i stosowania Zasad zwiedzania. 

 

§ 5. 

Zobowiązuję bezpośrednich przełożonych do przeszkolenia podległych pracowników w zakresie 

stosowania i przestrzegania wprowadzonych zasad, zaleceń i procedur. 

 

§ 6. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Otrzymują: 

1) wszyscy 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 
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Załącznik nr 1 

 

Plan przejścia do udostępniania Muzeum – Kaszubskiego Parku Etnograficznego  

im. Teodory i Izydora Gulgowskich we Wdzydzach Kiszewskich dla publiczności po okresie 

jego całkowitego zamknięcia w związku ze stanem epidemii. 

Opracowano na podstawie Wytycznych dla muzeów, galerii sztuki oraz innych instytucji kultury 

działających w obszarze polityki pamięci i ochrony dziedzictwa, w związku z planowanym ponownym 

otwarciem w stanie epidemii COVID-19 

 

I. Faza pierwsza: przejście z pracy zdalnej do stacjonarnej 

Zadania realizowane przez Muzeum zostaną podzielone tak, aby ich część – niewymagająca fizycznej 

obecności pracowników w siedzibie Muzeum – mogła być jak najdłużej realizowana zdalnie. 

1. Zapewnienie pracownikom dostępu do środków ochrony indywidualnej (płyny dezynfekcyjne lub 

rękawiczki, maseczki lub przyłbice). 

2. Organizacja stanowisk pracy z uwzględnieniem min. 1,5 m wymaganego dystansu przestrzennego 

między pracownikami. 

3. Organizacja trybu pracy z uwzględnieniem systemu zmianowego i rotacyjnego. 

4. Przeprowadzenie szkoleń stanowiskowych służby ochrony i pozostałych pracowników w zakresie 

monitorowania i przestrzegania przez publiczność reżimu sanitarnego (zachowywania min. 2 m 

odstępów, używania maseczek i płynów odkażających). 

5. Przygotowanie, w tym wyposażenie w sprzęt, płyny dezynfekcyjne kwalifikowanych opiekunów 

wystaw odpowiedzialnych za przeprowadzanie procedur sanitarnych (odkażanie wnętrz, sanitariatów, 

klamek itp.). 

6. Doposażenie miejsc kontaktu bezpośredniego ze zwiedzającymi  (kasy, sklepiku) w dodatkowe 

zabezpieczenia (przezroczyste przegrody). 

7. Skorygowanie i udostępnienie regulaminu zwiedzania. 

8. Szczególna troska o pracowników z grup bardziej narażonych na ryzyko epidemiczne. 

 

II. Faza 2: Realizacja działań muzealnych bez bezpośredniego kontaktu z publicznością 

Z uwagi na rozłożenie fazy 1 w czasie, aż do zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa zarówno 

dla pracowników, jak i zwiedzających, kontynuowane są następujące działania: 

1) prowadzenie działalności podstawowej w sieci, 

2) prowadzenie innych form działalności ustawowej muzeum, niewymagających bezpośrednich 

kontaktów ze zwiedzającymi, 
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3) udostępnianie dla zwiedzających wyłącznie terenu muzeum z wystawami zewnętrznymi i 

sanitariatami, traktowane jako działanie testujące prawidłowość zastosowanych w Muzeum procedur 

i ich stosowania przez pracowników i zwiedzających. 

 

III. Faza 3: Otwarcie wnętrz budynków muzealnych 

Przejście do fazy 3 będzie uwzględniać fakt, że część zadań niewymagających fizycznej obecności          

pracowników w siedzibie Muzeum nadal będzie realizowana zdalnie. 

Przejście  do fazy 3 wymaga łącznego spełniania następujących warunków: 

1) udostępnianie wnętrz będzie przez pewien okres podstawową formą działalności, równoległą do 

udostępniania on-line, 

2) udostępnianie ekspozycji muzealnych będzie odbywać się bez szkody dla zbiorów, 

3) zwiedzanie rzeczywiste będzie limitowane poprzez: 

a) ograniczenie liczebności zwiedzających, 

b) zapewnienie środków ochrony osobistej dla zwiedzających (płyny dezynfekcyjne), 

c) ograniczenie godzin zwiedzania, 

d) odłożenie w czasie zwiedzania grupowego, a następnie stopniowe budowanie oferty dla różnych 

grup społecznych, np.: wyznaczenie dnia i godziny zwiedzania dla osób starszych, 

e) opracowanie specjalnych programów edukacyjnych dla mniejszych grup, prowadzenie zajęć na 

wolnym powietrzu lub czasową rezygnację z działalności in situ, 

f) zmianę trasy zwiedzania, aby zapewnić utrzymanie bezpiecznego dystansu, 

g) odłożenie w czasie możliwości korzystania z szatni, 

h) odłożenie w czasie udostępnienia przestrzeni handlowych i edukacyjnych mieszczących się w 

budynkach, 

i) zaniechanie lub ograniczenie wydarzeń dla większych grup ludzi, 

4) stopniowy powrót do różnych form udostępniania będzie również okresem „oswajania” 

zwiedzających z nowymi warunkami zwiedzania, czasem badania ich nowych preferencji i 

podejmowania elastycznych zmian oferty edukacyjnej (np. z możliwością większego wykorzystania 

działań plenerowych).   
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Załącznik nr 2 

 

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 zamiesz-

kujących lub gospodarujących wspólnie.   

3. Przed stanowiskiem kasowym może znajdować się 1 osoba.  

4. Rekomendowana jest płatność kartą płatniczą. 

5. Bezwzględnie 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), ust i nosa. Ograniczenie nie 

dotyczy: 

       1) dzieci do 4 lat; 

       2) osób, które mają problemy z oddychaniem, 

       3) osób, które same nie mogą założyć lub zdjąć ochrony z twarzy z powodu stanu zdrowia. 

6. Należy zachować co najmniej 2-metrową odległość pomiędzy osobami. Wyłączeni z tego obo-

wiązku są: 

1) osoby sprawujące opiekę nad: 

a) dzieckiem do ukończenia 13. roku życia, 

b) osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o stopniu niepełnospraw-

ności,  osobą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osobą, która ze 

względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie, 

        2) osoby wspólnie zamieszkujące lub gospodarujące. 

7. Bezwzględnie zabronione jest gromadzenie się w grupach. 

8. Należy przemieszczać się wg wyznaczonych tras zwiedzania. 

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

podano na tablicy informacyjnej przed obiektem. 

10. Bezwzględnie należy opuścić Muzeum przed godziną zamknięcia. 

11. Należy stosować się do zaleceń pracowników Muzeum. 

Dziękujemy za wyrozumiałość i współpracę.  
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Załącznik nr 3 

 

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 pracy obowiązkowo należy umyć ręce wodą z 

mydłem. 

2. Należy nosić osłonę nosa i ust, ewentualnie przyłbicę oraz rękawice ochronne podczas 

wykonywania obowiązków. 

3. Należy 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 odwiedzający dezynfekowali dłonie przy wejściu, zakładali rękawice 

ochronne oraz posiadali ochronę zakrywającą usta i nos. 

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

ustaleniami Muzeum. 

14. Należy pilnować, aby zwiedzający przestrzegali  co najmniej 2-metrowej odległości pomiędzy 

osobami. 

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

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

wejściowych, ławek na terenie muzeum, poręczy. 
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Załącznik nr 4 

 

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

chorobę COVID-19, w trosce o bezpieczeństwo pracowników i zwiedzających M-KPE, proszę 

o przestrzeganie poniższych procedur: 

 

 

Procedury zapobiegawcze: podejrzenie zakażenia koronawirusem u pracownika   
 

1. Obowiązek zapoznania pracowników odnośnie wprowadzonego protokołu związanego z 

wirusem COVID 19 (przekazanie najważniejszych wytycznych i obowiązków w tym 

zakresie). 

2. Poinstruowanie pracowników, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie 

powinni przychodzić do pracy, powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze 

stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu 

zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem. 

3. Bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, 

dostępnych na stronach  gis.gov.pl  lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/, a także 

obowiązujących przepisów prawa. 

4. W przypadku wystąpienia u pracownika wykonującego swoje zadania na stanowisku pracy 

niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy niezwłocznie 

odsunąć go od pracy i odesłać transportem indywidualnym do domu. Należy wstrzymać 

przyjmowanie zwiedzających, powiadomić Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w 

Kościerzynie (telefon: 58 686 33 64, 692 101 253) i stosować się ściśle do wydawanych 

instrukcji i poleceń. 

5. Pracownik powinien oczekiwać na transport w wyznaczonym pomieszczeniu (izolatce), w 

którym jest możliwe czasowe odizolowanie go od innych osób. 

6. Ustalenie obszaru, w którym poruszał się i przebywał pracownik, przeprowadzenie 

rutynowego sprzątania, zgodnie z procedurami zakładowymi oraz zdezynfekowanie 

powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.). 

7. Stosowanie się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w 

Kościerzynie przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury, biorąc pod uwagę 

zaistniały przypadek. 

 

 

 

 

Procedury postępowania w przypadku podejrzenia u zwiedzającego zakażenia koronawirusem 
 

1. W przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby jak uporczywy kaszel, złe 

samopoczucie, trudności w oddychaniu, zwiedzający nie powinien zostać wpuszczony na 

teren Muzeum. Powinien zostać poinstruowany o konieczności jak najszybszego zgłoszenia 

się do najbliższego oddziału zakaźnego (Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie Sp. zo.o., ul. 

Alojzego Piechowskiego 36, 83-400 Kościerzyna, tel.: (58) 686 01 01, (58) 686 00 00), celem 

konsultacji z lekarzem, poprzez udanie się tam transportem własnym lub powiadomienie 999 

albo 112. 
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2. Jeśli zwiedzający przebywa na terenie w Muzeum: 

1) czasowe odizolowanie go w wyznaczonym pomieszczeniu (izolatce),  

2) powiadomienie dyspozytora medycznego (telefon alarmowy 999 albo 112) o 

podejrzeniu zakażenia 

3) zgłoszenie incydentu do Dyrektora Muzeum lub osoby przez niego upoważnionej do 

zastępstwa (w razie jego nieobecności w pracy),  

co umożliwi ustalenie obszaru, w którym poruszała się i przebywała osoba, 

przeprowadzenie rutynowego sprzątania, zgodnie z procedurami obiektu oraz 

zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.). 

3. Ustalenie listy pracowników oraz zwiedzających (jeśli to możliwe) obecnych w tym samym 

czasie w części/częściach  Muzeum, w których przebywał zwiedzający i  zalecenie 

stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie 

gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl odnoszących się do osób, które miały kontakt 

z zakażonym. 

4. Wstrzymanie przyjmowania zwiedzających, powiadomienie Powiatowej Stacji Sanitarno-

Epidemiologicznej w Kościerzynie (telefon: 58 686 33 64, 692 101 253) i stosowanie się ściśle 

do wydawanych instrukcji i poleceń. 

 

Załączniki – instrukcje: 

- mycia rąk 

- dezynfekcji rąk 

- prawidłowego zdejmowania maseczki 

- prawidłowego zdejmowania rękawiczek 
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Instrukcja mycia rąk 

Podstawowe zasady mycia rąk: 

1) myj ręce ok. 30 sekund, 

2) rozpocznij od zmoczenia rąk wodą, 

3) nabierz tyle mydła, aby pokryły całą powierzchnię dłoni, 

4) dokładnie rozprowadź mydło po powierzchni pocierając o siebie rozprostowane dłonie, 

5) pamiętaj o dokładnym umyciu przestrzeni między palcami, grzbietów palców oraz okolic 

kciuków, 

6) na koniec dokładnie opłucz ręce wodą i wytrzyj ręce do sucha jednorazowym ręcznikiem. 

Myjąc ręce w miejscu publicznym staraj się nie dotykać umytymi rękoma klamek, drzwi oraz 

innych elementów wyposażenia, mogą znajdować się na nich liczne bakterie. Wychodząc możesz 

posłużyć się papierowym ręcznikiem, który ograniczy kontakt z drobnoustrojami. 
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