
Anunţ public 
 
Vă aducem la cunoştinţă că astăzi, 3 iunie 2020, Muzeului de Istorie „Paul Păltănea” Galaţi 

îşi redeschide, pentru vizitare, secţiile: Casa Memorială „Costache Negri”, din comuna cu acelaşi 
nume, Casa „Hortensia Papadat Bengescu”, din comuna Iveşti şi Casa Rurală „Ion Avram 
Dunăreanu”, din comuna Suhurlui.  

Program de vizitare: miercuri – duminică, între orele 1000 – 1800, luni şi marţi – închis. 
Vă prezentăm mai jos, regulile obligatorii pentru accesul în muzeu, în contextul pandemiei 

generate de COVID-19: 
- Accesul publicului în muzeu va fi permis numai în condiţiile purtării de mască (medicală/ 

nonmedicală), pe toata durata vizitei în incinta muzeului. Pentru a asigura un nivel adecvat de 
protecţie, masca se poziţionează astfel încât să acopere integral nasul, gura şi bărbia; 

■ Accesul în incinta spaţiilor expoziţionale se face cu respectarea de către participanţi a unei 
distanţe de cel puţin 2 metri. Păstraţi distanţa de siguranţă de cel puţin 2 metri faţă de ceilalţi vizitatori;  

■ Termometrizarea non-contact a vizitatorilor. Vizitatorii care refuză să le fie măsurată 
temperatura nu vor avea acces în spaţiile expoziţionale ale Muzeului de Istorie „Paul Păltănea” Galaţi;  

■ Igienizarea mâinilor cu soluţie dezifectantă/gel antibacterian, puse la dispoziţie de către 
Muzeul de Istorie „Paul Păltănea” Galaţi;  

■ Igienizarea încălţămintei utilizând covorul dezinfectant amplasat la intrarea în muzeu;  
■ Respectarea circuitului de vizitare unidirecţional stabilit în interiorul sălilor de vizitare, 

precum şi la indicaţiile personalului de supraveghere şi ale serviciului de pază;  
■ Pe parcursul vizitării expoziţiilor muzeale este interzisă atingerea suprafeţelor şi a 

obiectelor expuse;  
■ Evitarea formării de grupuri. Luaţi în considerare faptul că numărul maxim permis de 

vizitatori (prezenţi simultan) într-o sală de expoziţie este de 3 (trei) persoane, pentru a se facilita 
menţinerea distanţei fizice. Se acceptă un număr de maximum 5 persoane care fac parte din aceeaşi 
familie; în muzeu (cel mult trei persoane, sau cinci persoane, care fac parte din aceeaşi familie) se va 
desfăşura la intervale de 10 minute;  

 
INFORMARE IMPORTANTĂ! 

 
● La intrarea în muzeu, este obligatorie efectuarea triajului observaţional şi termometrizarea 

non-contact a tuturor vizitatorilor de către personalul instituţiei special desemnat în acest sens, nefiind 
permis accesul persoanelor care prezintă o temperatură corporală ce depăşeşte 37, 3°C şi/sau 
simptome de infecţie respiratorie (tuse, strănut, rinoree). Persoanelor care vor refuza verificarea 
temperaturii li se va interzice, de asemenea, accesul în muzeu. 

● Programul de vizitare este de miercuri până duminică, inclusiv, în intervalul orar 1000 – 
1800.  

● Pe toată perioada Stării de Alertă, ghidajele vizitatorilor sunt suspendate. Vă rugăm să ne 
susţineţi în efortul de a stopa răspândirea virusului SARS-CoV-2 şi pentru atenuarea efectelor 
acestuia, respectând cu stricteţe regulile de igienă personală, distanţare fizică şi acces în muzeu. 

 
* Prezentele reguli au fost elaborate în baza reglementărilor în vigoare impuse de Ministerul 

Culturii, Ministerul Sănătăţii, Institutul Naţional de Sănătate Publică şi Comitetul Naţional pentru 
Situaţii de Urgenţă, precum şi a măsurilor speciale luate de Muzeul de Istorie ”Paul Păltănea” Galaţi 
pentru prevenirea şi limitarea îmbolnăvirilor cu noul Coronavirus (COVID-19). 

 
Direcţiunea 

 


