ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 37/2020
DYREKTORA AGENCJI PROMOCJI ZIEMI RACIBORSKIEJ I WSPIERANIA
PRZEDSIĘBIORCZOŚCI NA ZAMKU PIASTOWSKIM W RACIBORZU
z dnia 18.12.2020 r.
w sprawie dalszego odmrażania ruchu turystycznego na Zamku Piastowskim
w Raciborzu w związku z procesem znoszenia ograniczeń, który rozpoczął się
19 kwietnia 2020 r., wraz z wejściem w życie kolejnego rozporządzenia Rady
Ministrów regulującego obostrzenia stosowane w związku z wystąpieniem stanu
epidemii (Dz.U. z 2020 r., poz. 697, poz. 750).
Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 grudnia
2020 r. (https://www.gov.pl/web/koronawirus/przedluzamy-etap-odpowiedzialnoscii-wprowadzamy-dodatkowe-ograniczenia) w sprawie ustanowienia określonych
ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, na
podstawie art.46a iart.46b pkt1–6 i8–12 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r.
o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z2020r.
poz.1845) zarządzam się, co następuje od 28 grudnia 2020 r. do 17 stycznia 2021 r.
§ 1.
1) Obowiązkowe będzie zasłanianie nosa i ust przez odwiedzających na terenie całego
Zamku Piastowskiego, zarówno w pomieszczeniach otwartych, jak i zamkniętych
(pomieszczenia biurowe, kaplica zamkowa, sale wystawiennicze, krypta,
sala konferencyjna, Punkt Informacji Turystycznej).
2) Z obowiązku zakrywania ust i nosa są zwolnione jedynie osoby posiadające
zaświadczenie lekarskie lub dokument potwierdzający:
- całościowe zaburzenia rozwoju,
- zaburzenia psychiczne,
- niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym lub
głębokim,
- trudności w samodzielnym odkryciu lub zakryciu ust lub nosa.
3) Będą obowiązywały godziny dla seniora. Od poniedziałku do piątku w godzinach
od 10.00 do 12.00 w Punkcie Informacji Turystycznej przebywać mogą wyłącznie
osoby powyżej 60. roku życia.
4) W Punkcie Informacji Turystycznej może przebywać max. 1 os./15m2.
5) Zakaz organizacji imprez okolicznościowych w salach restauracyjnych Zamku
Piastowskiego.

6) W przypadku kaplicy zamkowej, podczas uroczystości religijnych nie więcej niż
1 osoba na 15m2, przy zachowaniu odległości nie mniejszej niż 1,5 m. Jeżeli
wydarzenie religijne będzie odbywało się na zewnątrz należy zachować dystans 1,5 m
i zakryć usta i nos.
7) Punkt Informacji Turystycznej od 28 grudnia 2020 r. do 17 stycznia 2021 r. będzie
czynny w następujących godzinach:
- wtorek – piątek: 9.00 – 16.00
- sobota – niedziela: 10.00 – 18.00
§2
Od poniedziałku 28 grudnia 2020 r. do niedzieli 17 stycznia 2021 r. kaplica zamkowa,
sale wystawiennicze i krypta pod kaplicą zostają zamknięte dla zwiedzających.
W zgromadzeniach publicznych, organizowanych na terenie Zamku Piastowskiego
może uczestniczyć max. 5 osób. Uczestnicy mają obowiązek zakrywania nosa i ust
oraz zachowania 1,5 m odległości od innych osób. Ponadto odległość między
zgromadzeniami nie może być mniejsza niż 100 m.
Od poniedziałku 28 grudnia 2020 r. do niedzieli 17 stycznia 2021 r. wprowadzam
zakaz organizowania na terenie Zamku Piastowskiego (dziedziniec, sala
konferencyjna, sale wystawiennicze) spotkań i imprez o charakterze kulturalnym.
§3
Czas zarządzenia może ulec zmianie, wszelkie zmiany będą publikowane na bieżąco
na tablicach ogłoszeń oraz na stronie internetowej www.zamekpiastowski.pl
i Facebooku.
§4
Wykonanie zarządzenia powierzam wszystkim pracownikom Zamku Piastowskiego
w Raciborzu.
§5
Zarządzenie wchodzi z dniem podpisania.
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