Regulamin zwiedzania Galerii PKZ
w okresie ograniczeń wywołanych epidemią koronawirusa.
W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo zarówno zwiedzających jak i pracowników,
Pałac Kultury Zagłębia wprowadza procedurę sanitarną dotyczącą sposobu korzystania
z oferty wystawienniczej z Galerii w Pałacu Kultury Zagłębia. Będzie ona aktualizowana
w zależności od rozwoju sytuacji.
Informacje dla zwiedzających:
1. Uczestnictwo w zwiedzaniu ekspozycji jest dla zwiedzającego równoznaczne
z akceptacją niniejszego regulaminu, którego zwiedzający zobowiązuje się
przestrzegać.
2. Zwiedzanie ekspozycji jest bezpłatne.
3. Ekspozycje znajdują się w Galerii Sztuki na niskim parterze (sala wystawiennicza) oraz
na parterze, w holu głównym PKZ (Galeria „Za szybą”).
4. Galeria sztuki czynna będzie dla zwiedzających:
pon. - pt. 11:00 – 19:00 oraz w wybrane weekendy od 16.00 do 19.00
5. Wernisaże i warsztaty artystyczne zostają zawieszone do odwołania.
6. Sala ekspozycyjna galerii sztuki jest wyposażona w wentylacją mechaniczną.
7. Wejście do Galerii Sztuki i Galerii „Za szybą” możliwe jest wyłącznie oznaczonymi
drzwiami frontowymi budynku, od strony Placu Wolności.
8. Wyjście z Galerii „Za szybą” i Galerii Sztuki możliwe jest oznaczonymi drzwiami
bocznymi od strony BMS (punkt dozoru obiektu) oraz oznaczonymi drzwiami
frontowymi budynku, od strony Placu Wolności.
9. Szatnie pozostają niedostępne dla zwiedzających. Zobowiązuje się zwiedzających do
nie pozostawiania swojej odzieży i rzeczy osobistych na terenie obiektu.
Wytyczne dla zwiedzających:
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Zwiedzający ma obowiązek zdezynfekować dłonie po wejściu do budynku PKZ oraz
bezpośrednio po wejściu do Galerii Sztuki. Zaleca się, żeby przed wejściem do Galerii
Sztuki zwiedzający założyli jednorazowe rękawiczki (udostępnione przez PKZ).
Chęć zwiedzenia ekspozycji należy zgłosić pracownikowi Punktu Informacyjnego
znajdującego się w holu głównym. Pracownik powiadomi opiekuna wystawy o wizycie
zwiedzających.
Do sali wystawienniczej i Galerii „Za szybą” może wejść jednocześnie 5 osób
bezwzględnie zabezpieczonych maseczką.
Opiekę nad zwiedzającymi sprawuje:
a) w Galerii sztuki (sala wystawiennicza na niskim parterze) opiekun wystawy,
b) na holu głównym (Galeria „Za szybą”) - pracownik Punktu Informacyjnego.
Dopuszcza się zwiedzanie wystaw przez grupy zorganizowane, przy jednoczesnej
obecności na salach ekspozycji 5 zwiedzających.
Zwiedzający ekspozycję powinni być oddaleni od siebie o minimum 2 metry.
Podczas zwiedzania ekspozycji obowiązuje całkowity zakaz dotykania eksponatów.

8.

Zwiedzanie ekspozycji odbywa się jednokierunkowo, prawostronnie (przeciwnie do
ruchu wskazówek zegara), zgodnie z zamieszczonymi informacjami nakierowującymi
zwiedzających.
9. W przypadku wystąpienia kolejki, następni zwiedzający oczekują na wejście w holu, we
wskazanym przez obsługę Punktu Informacyjnego miejscu, w odległości co najmniej
2 metrów od siebie i wchodzą do galerii po wyjściu poprzednich zwiedzających.
10. Korzystanie z wyznaczonych i oznakowanych toalet jest możliwe pojedynczo.
11. Zwiedzający po wyjściu z Galerii będzie miał możliwość wyrzucenia jednorazowych
rękawiczek do oznaczonego kosza na śmieci oraz ponownej dezynfekcji dłoni.

Wytyczne dla pracowników PKZ:
1. Pracownik Punktu Informacyjnego umieszczonego na holu głównym, pracownicy BMS-u,
opiekunowie ekspozycji oraz panie sprzątające muszą być wyposażeni w środki ochrony
indywidualnej (maseczki lub przyłbice, rękawiczki jednorazowe).
2. Pracownik BMS-u, Punktu informacyjnego i opiekun wystawy nadzorują przestrzeganie
przez osoby wchodzące zasad bezpieczeństwa (zgodnie z wytycznymi dla klientów).
3. Opiekun wystawy dezynfekuje klamki drzwi po przejściu kolejnych kilku osób.
4. Po zamknięciu sal wystawienniczych personel sprzątający ma obowiązek opróżnienia
pojemników ze zużytymi rękawiczkami oraz posprzątania i dezynfekcji galerii
i wyznaczonych toalet, z zastosowaniem wszystkich obowiązujących zasad
bezpieczeństwa.

