OBS: Listen her er udarbejdet som vejledning før
museerne fik en genåbningsdato.
I forbindelse med beslutningen (20. maj) om straksgenåbning af museer er der kommet officielle
retningslinjer for åbningen, som skal følges.
Hent dem her
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Genåbning af museer: Sådan kan det gøres hensigtsmæssigt og forsvarligt
Museer er blandt de steder, det vil være mest sikkert at genåbne. Mange museer har allerede
procedurer og systemer på plads, som kan regulere adgang, så gæster og personale trygt kan
færdes. Selvfølgelig stiller det krav til både gæster og museer.
Krav til gæster:
Ligesom i fx supermarkeder, skal gæsterne sørge for at holde afstand til andre gæster, spritte
hænder af før og efter besøg, holde sig hjemme ved tegn på sygdom samt nyse/hoste i ærmet.
Krav til alle museer:
-

God information til gæsterne om forholdsregler via massiv skiltning overalt (p-plads,
indgang osv.)
Markering af afstand (fx ved striber i gulvet) ved indgangen og andre relevante steder i
udstillingen
Opsætning af spritstandere (indgang, udgang, toiletter, billetsalg mv.)
Beskyttelse af frontpersonale med plexiglas
Hyppig og grundig rengøring, særlig fokus på toiletter og berøringssteder i udstillingen
Museumsværter instrueres i publikumsbetjening på afstand
Ekstra træning af personale, herunder frivillige, i corona-ordensregler og instruks for
håndtering af gæster med Covid-19-symptomer
Publikumskapacitet: Det skal sikres, at der er mindst 4 m2 pr. gæst

I forhold til antallet af besøgende, må vi henholde os til de generelle regler fra myndighederne: max
10 personer samlet. Det betyder ikke nødvendigvis, at der kun må være 10 personer ad gangen på
hele museet – nogle steder er så store, at det ikke giver mening - men at vi på den enkelte
institution må indrette os, så vi i det enkelte rum ikke kommer i karambolage med min. 4 m2 pr.
gæst og afstandskravet på 2 meter.
Anbefalede foranstaltninger:
Vedr. museets tilbud
-

Ingen arrangementer (jf. myndighedernes retningslinjer)
Aktiviteter for fx skoleklasser skal gennemtænkes nøje i forhold til myndighedernes
anbefalinger om plads og afstand
Kun omvisninger i det omfang, at pladsforhold og antal sikrer overholdelse af
myndighedernes anbefalinger om plads og afstand
Evt. café / restaurant lukkes eller omdannes til take away, hvis pladsen tillader behørig
køafstand (afstand markeres, fx med striber i gulvet). Indtagelse af mad skal ske i passende
afstand og ikke i cafeområdet
Nedlukning/afspærring af eventuelle afsnit, der er særligt indrettede til fysiske udfoldelser
eller nærkontakt
Overvej evt. skæve / udvidede åbningstider for at sprede besøg over længere tid
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Vedr. museets besøgende
-

Indføring af online tidsbestilling, så et kontrolleret antal gæster forhåndsbooker og lukkes
ind i tidsintervaller (jf. beregning af publikumskapacitet). Dette vil være nødvendigt, hvis
der forventes en publikumstilstrømning, der er større end publikumskapaciteten
Begrænsning af besøgsvarighed til fx 1 eller 2 timer
Gæster skal så vidt muligt kunne bevæge sig rundt på museet (fx med uret), så man ikke
krydser andre (guide fx via pile på gulvet eller anden indretning). Dette kan også gøres pr.
udstillingssal
Benyt, hvis det er muligt, én dør til indgang og en anden til udgang
Udarbejdelse af særlig guide til udstillingerne, herunder vejledning i at holde afstand til
både andre gæster og personale
Uddeling af plastikhandsker, hvis der i udstillingen ikke kan undgås berøring af flader
Begræns betaling til kort og mobile pay, så kontanter undgås

Vedr. personale
•
•

Det kan i visse tilfælde være nødvendigt for personalet af bruge beskyttelsesudstyr (fx for
rengøringspersonale)
Der skal i fornødent omfang indkaldes ekstra personale til nødvendige
sikkerhedsfunktioner, herunder overvågning af gæsteflow, toiletter, øget rengøring mv.

Særligt vedrørende udearealer
Mange museer har betydelige udearealer i tilknytning til museumsbygningerne. Disse kan evt.
åbnes, uafhængigt af, om museumsbygningerne kan åbne. Genåbningen af udendørsarealer skal
ske under hensyntagen til både pladskrav og mulighed for at holde behørig afstand.
Nogle museer har allerede, efter dialog med relevante myndigheder, åbnet for adgang til udearealer
og toiletfaciliteter for skole og dagtilbud, under forudsætning af, at skolelærere og pædagoger selv
tager ansvaret for børnene og deres færden.

