Wytyczne dotyczące zwiedzania Państwowego Muzeum na Majdanku i jego oddziałów
w Bełżcu i Sobiborze
Wytyczne dotyczące zwiedzania Państwowego Muzeum na Majdanku i jego oddziałów w
Bełżcu i Sobiborze w okresie pandemii wywołanej koronawirusem SARS-CoV-2.
Przepisy porządkowe
1. Wszystkie osoby przebywające w obiektach Państwowego Muzeum na Majdanku i jego
oddziałów w Bełżcu i Sobiborze zobowiązane są do zasłaniania ust i nosa za pomocą
maseczki.
2. Należy zachować co najmniej 1,5-metrowy dystans od drugiej osoby (nie dotyczy rodzin i
opiekunów osób niepełnosprawnych).
3. W pomieszczeniach może przebywać maksymalnie 1 osoba na 10 m2 powierzchni.
Zasady zwiedzania wystaw muzealnych i obsługi zwiedzających
1. W związku z trwającą epidemią COVID-19 ekspozycje, tereny i obiekty historyczne
Muzeum i jego oddziałów udostępniane są w szczególnym reżimie sanitarnym z
zachowaniem zasad bezpieczeństwa zwiedzających i pracowników, zgodnie z powszechnie
obowiązującymi przepisami prawa.
2. Państwowe Muzeum na Majdanku i jego oddziały w Bełżcu i Sobiborze można zwiedzać
indywidualnie lub z przewodnikiem w grupach liczących do 20 osób. Zaleca się, by osoby
korzystające z usługi przewodnickiej zakrywały usta i nos przy pomocy maseczki.
3. Wprowadza się limit zwiedzających na wystawach oraz w budynkach muzealnych z
punktami obsługi zwiedzających. Szczegółowa informacja znajduje się przed wejściem do
poszczególnych obiektów.
4. Przed rozpoczęciem zwiedzania wystawy historycznej „Więźniowie Majdanka” w
Państwowym Muzeum na Majdanku (barak nr 62) oraz ekspozycji stałych w Bełżcu i
Sobiborze (budynki muzealne) zwiedzający zobowiązani są do zdezynfekowania rąk płynem
umieszczonym przy wejściach do budynków (również w przypadku używania rękawiczek
ochronnych).
5. Podczas zwiedzania należy zachować bezpieczną odległość od innych osób wynoszącą co
najmniej 1,5 metra (nie dotyczy rodzin i opiekunów osób niepełnosprawnych).
6. Przed wejściem do budynków z punktami obsługi zwiedzających i informacji muzealnej
należy zdezynfekować dłonie płynem umieszczonym przy wejściu (również w przypadku
używania rękawiczek ochronnych).
7. Przy punkcie informacyjnym i sprzedaży publikacji może znajdować się tylko 1 osoba, a
pozostałe muszą czekać, zachowując między sobą co najmniej 1,5-metrowe odstępy (nie
dotyczy rodzin i opiekunów osób niepełnosprawnych).
8. Płatności za zakupione towary oraz opłatę parkingową prosimy regulować, w miarę
możliwości, w sposób bezgotówkowy.
Wytyczne dotyczące zwiedzania Państwowego Muzeum na Majdanku i jego oddziałów
Bełżcu i Sobiborze w okresie epidemii wywołanej koronawirusem SARS-CoV-2 obowiązują
tymczasowo niezależnie od Regulaminu zwiedzania Państwowego Muzeum na Majdanku i
jego oddziałów w Bełżcu i Sobiborze wprowadzonego Zarządzeniem nr 3/2018 z dnia 21
marca 2018 r.

Rules and Regulations Concerning visiting State Museum at Majdanek and branches in
Bełżec and Sobibór
Rules and regulations concerning visiting
the State Museum at Majdanek
and its branches in Bełżec and Sobibór during the SARS-CoV-2 pandemic.
Order regulations
1. Every person staying at the premises of the State Museum at Majdanek and its branches in
Bełżec and Sobibór is obliged to cover their mouth and nose with a mask.
2. Every person should keep a minimum 1.5-metre distance from others (excluding families
and guardians of the disabled).
3. A maximum of 1 person per 10 sq. m of space may stay in closed facilities.
Rules for visiting museum exhibitions and visitor service
1. During the ongoing COVID-19 pandemic, the grounds, exhibitions, and historic buildings
of the State Museum at Majdanek and its branches are available in accordance with strict
sanitary regulations that ensure the safety of both the visitors and the employees of the
museum, in accordance with generally applicable laws.
2. Visits to the State Museum at Majdanek and its branches in Bełżec and Sobibór can take
place as individual tours or with a guide in groups of up to 20 people. It is recommended that
visitors using the guide service cover their mouth and nose with a mask.
3. The museum introduces a limit of visitors at exhibitions as well as museum buildings
housing visitor service centres. The detailed information concerning the admission restrictions
is available at the entrance to particular structures.
4. Visitors attending the “Prisoners of Majdanek” exhibition in barracks no. 62 in the State
Museum at Majdanek as well as the permanent exhibitions in Bełżec and Sobibór (museum
buildings) are obliged to disinfect their hands at the points of entry. The disinfectant is
available at the entrance of each building (this rule applies to all visitors, those wearing gloves
included).
5. When visiting, keep a safe distance of at least 1.5 metres from other people (excluding
families and guardians of the disabled).
6. Before entering the visitor service centres or attending the museum information points, the
visitors are obliged to disinfect their hands at the points of entry. The disinfectant is available
at the entrance of each building (this rule applies to all visitors, those wearing gloves
included).
7. Only one person can be directly present at the information and distribution points. The
remaining visitors are obliged to await for their turn to be attended, keeping a minimum 1.5metre distance from other visitors (excluding families and guardians of the disabled).
8. All purchases and transactions should be conducted with the use of cashless methods of
payment, if possible.
The Rules and regulations concerning visiting
the State Museum at Majdanek
and its branches in Bełżec and Sobibór during the SARS-CoV-2 pandemic are applied
temporarily and independently from the Rules and regulations concerning visiting the State
Museum at Majdanek and its branches in Bełżec and Sobibór, introduced by Order No.
3/2018 of March 21, 2018.

