MESURES PER A UNA VISITA SEGURA AL MUSEU ETNOLÒGIC I DE CULTURES DEL MÓN

El Museu Etnològic i de Cultures del Món torna a obrir les portes amb noves mesures, i
adaptant les activitats per assegurar-vos una visita segura i agradable.
ABANS DE LA VISITA

COMPRA L’ENTRADA EN LÍNIA
Et recomanen que adquireixis l’entrada en línia a través de la nostra pàgina web. Hi
tindràs accés directe, evitaràs esperes i facilitaràs l’accés als espais expositius, com també
el control de l’aforament. La reserva només es pot fer dins de la mateixa setmana. Si tens
qualsevol dubte envia un missatge a reservesmeb@bcn.cat o truca al 932562300.
Els diumenges a la tarda, els primers diumenges primers de mes o els períodes d’entrada
gratuïta, l’adquisició de l’entrada serà preferentment en línia.

DURANT LA VISITA

Espai segur
Per mantenir el museu com a espai segur i per tal de garantir la seguretat de les persones
que el visitin i les que hi treballen, s’han establert les mesures especials següents:

 Els espais es netegen amb més freqüència, especialment els elements que estan a
l’abast del públic.
 S’han retirat fulls de sala, pantalles interactives, audioguies i elements i recursos tàctils.
 Hem retirat del vostre abast tots els fullets d’informació. En podeu trobar la informació
a través del web del museu.
 Hem disposat diferents punts d’higiene amb gel desinfectant.
 Hem disposats diferents punts d’informació i de senyalística per recordar les mesures
que cal seguir per a una visita segura.
Per mantenir aquestes mesures i que la visita sigui segura per a tothom, us RECORDEM i
us RECOMANEM que:



Porteu la mascareta posada al llarg de tot el recorregut de visita.



Mantingueu el circuit de visita recomanat.



Mantingueu la distància de seguretat de 1,5 metres amb altres usuaris
al llarg de tot el recorregut i a les sales de descans, i eviteu formar
grups.



Respecteu la capacitat màxima establerta a cada espai del museu.



Reduïu l’ús de l’ascensor. Utilitzeu-lo d’un en un i preferiblement per
pujar.



Renteu-vos les mans amb gel desinfectant a l’entrada del museu.



Eviteu tocar vitrines i plafons d’informació.

 En la compra de tiquets i de productes de botiga procureu pagar amb targeta.
 Feu cas de la informació i les recomanacions del personal d’atenció al públic.

ACTIVITATS
El Museu Etnològic i de Cultures del Món ha adaptat les seves activitats per garantir-vos
una experiència segura i confortable.
Grups escolars. Visites guiades i tallers
- Els grups escolars poden reservar en grups aula de 20-30 persones. Un cop al museu, es
desdoblaran en dos grups petits de 10-15 persones. Cada grup ha de portar un
acompanyant de l’escola.
- Els dos grups no poden coincidir en el mateix espai. O bé han d’entrar a les sales amb 1530 minuts de diferència o bé començar el recorregut per diferents plantes, per garantir
que no es creuin.
- S’ha de respectar la capacitat de cada sala.
- A les visites taller hi ha la possibilitat que un grup comenci per la visita i l’altre pel taller.
- Als tallers, com és un grup de convivència, no és estricte el manteniment de la distància
de seguretat però és recomanable.
- En els tallers, cada grup de convivència disposarà d’una taula. Les taules estaran
distribuïdes en tot l’espai, de manera que es mantindrà la distància mínima d’1,5 metres
entre cada taula grup.
- El material dels tallers serà unipersonal i es netejarà un cop acabada cada sessió.
- S’han de respectar les mesures establertes perquè la visita sigui segura per a tothom.
- Cal fer-ne reserva prèvia.
Per a més informació, podeu contactar amb reservesmeb@bcn.cat i al telèfon 93 256 23
00.

