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CORONAVEILIGE BEZOEKMAATREGELEN EN VOORWAARDEN
-

Koop uw ticket(s) online via www.oertijdmuseum.nl en reserveer uw bezoek binnen de
aangegeven tijdsloten.

-

Voor rolstoelen en grote kinderwagens is het museumgebouw door de Coronamaatregelen
tijdelijk niet toegankelijk (in de eenrichting looproute is een trap-afdaling opgenomen). Kleinere
kinderwagens en buggies kunnen de looproute binnen volgen, maar moeten een trap
afgedragen kunnen worden.

-

Maak voor uw vertrek naar het museum gebruik van uw eigen toilet (met name ook kinderen!).
Het museumtoilet is zeer beperkt te gebruiken.

-

Kom niet te vroeg, meldt u binnen het aangegeven tijdslot bij de balie; neem plaats in de
wachtrij indien de balie bezet is door eerdere bezoekers.

-

Indien er onverhoopt meer bezoekers zijn dan maximaal toegestaan, zal het personeel u
verzoeken het parkeerterrein en/of museum(park) niet te betreden of, indien u al op het
parkeer- of in het museum(park) aanwezig bent, de locatie te verlaten.

-

De garderobe kan niet gebruikt worden, laat uw bezittingen zoveel mogelijk thuis of in de auto
achter.

-

Er worden geen papieren speurtochten verstrekt: u kunt in plaats hiervan gebruik maken van de
oertijdmuseum app (www.oertijdapp.nl).

-

Het is verplicht de aangegeven eenrichting-looproute te volgen, zowel in het gebouw als in de
tuin.

-

De horeca en museumwinkel zijn vooralsnog gesloten en pas vanaf datum ‘openstelling musea’
beperkt open; u kunt buiten uw eventueel zelf meegebrachte versnaperingen nuttigen. Gelieve
uw afval in de daarvoor bestemde afvalbakken te deponeren.

-

U kunt in het museum alleen met pin betalen.

-

Volg de instructies van het personeel op.

-

Houd 1,5 meter afstand van anderen.

-

Was je handen regelmatig met de beschikbaar gestelde middelen.

-

Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog.

-

Schud geen handen.

-

Als u ziek bent of u zich niet lekker voelt verzoeken wij u uw bezoek uit te stellen.

Voor actuele zaken m.b.t. het museumbezoek in de Corona-periode verwijzen wij naar onze website
WWW.OERTIJDMUSEUM.NL

