
Algemene coronamaatregelen Stedelijk Museum Coevorden
(volgens het protocol van de Museumvereniging) Vanaf 28 september 2021

 Er zijn speciale coronaregels opgesteld voor onze medewerkers en vrijwilligers.
 Er zijn speciale coronaregels opgesteld voor onze bezoekers.
 De genoemde regels en algemene maatregelen worden aangepast n.a.v. de meest recente RIVM

richtlijnen. Dit kan gevolgen hebben voor de openstelling van het museum.
 Stedelijk Museum Coevorden behoudt zich het recht voor om bezoekers, leveranciers of medewerkers

toegang tot het bedrijf te weigeren bij twijfel over de gezondheidstoestand.
 Er zijn voldoende medewerkers aangesteld die verantwoordelijk zijn voor de naleving van het protocol

en die dit ook actief controleren.
 Er is een functionaris aangewezen die verantwoordelijk is voor de naleving van het protocol en de

naleving ook actief controleert. In het geval van het Stedelijk Museum Coevorden is de directeur
hiervoor aangesteld.

 Bezoekers die zich niet aan dit protocol houden worden verzocht hun bezoek te beëindigen.
 Bezoekers kunnen online een kaartje reserveren of aan de kassa. Bezoekers met een online reservering

hebben geen voorrang.
 Via het online reserveringssysteem en aan de kassa/receptie wordt gevraagd of u Covid-19

gerelateerde gezondheidsklachten heeft. Deze gegevens worden geregistreerd online of via een
papieren formulier.

 Medewerkers zijn te herkennen aan een oranje hesje of badge.
 Bezoekers betalen in de winkel per pin.
 Bezoekers kunnen alleen gebruik maken van de WC’s op de begane grond.
 De lift wordt alleen gebruikt door mindervaliden of personeel.
 Voor het maken van foto’s en video’s geldt artikel 3.5 onze standaard bezoekersvoorwaarden. Deze

zijn te vinden op onze website.
 Het is niet verplicht om 1,5 meter afstand te houden, maar wordt wel geadviseerd.
 Er worden extra hygiënische maatregelen ingezet, zoals:

o Aanwezigheid desinfectiemiddelen, spatschermen etc.
o Schoonmaakprotocol voor vrijwilligers/medewerkers.
o Extra aandacht voor desinfectie reguliere schoonmaakprogramma.

 Voor de ArcheoHotspot gelden dezelfde coronaregels als het museum. Om toegang te krijgen dient
men een online museumkaartje te reserveren of te kopen via de kassa.


