WELKOM BIJ MU Hybrid Art House!

MU laat maximaal 100 bezoekers tegelijk de tentoonstelling bekijken.
MU bezoeken betekent dat je akkoord gaat met de MU COVID-19 Bezoekvoorwaarden*, Hygiëne
maatregelen** en Maatregelen bij gezondheidsklachten*** die hier vermeld zijn.
MU COVID-19 Bezoekvoorwaarden*
1. Ga niet van huis bij gezondheidsklachten. Ook niet bij verkoudheidsklachten, zoals
neusverkoudheid, loopneus, keelpijn, lichte hoest of verhoging. Je bent welkom als jij en je
huisgenoten ten minste 24 uur klachtenvrij zijn.
2. Kinderen tot en met 12 jaar hoeven geen 1,5 meter afstand te houden van anderen.
3. Jongeren tot 18 jaar hoeven bij elkaar geen 1,5 meter afstand te houden. Ze moeten wel 1,5
meter afstand houden van volwassenen.
4. In sommige situaties is het moeilijk om 1,5 meter afstand te houden. Daarom gelden er ook
uitzonderingen voor hulpbehoevenden en hun begeleiders.
5. Vermijd reizen in de spits.
6. Alleen met pin betalen.
7. Houd anderhalve meter afstand van bezoekers die niet behoren tot het eigen gezelschap.
8. Volg altijd de aanwijzingen van MU medewerkers.
9. Volg altijd de hygiënemaatregelen.
MU COVID-19 Hygiëne maatregelen**
1. Wil je een VR-installatie bekijken? Vraag de baliemedewerker deze vooraf te desinfecteren.
Gebruik op eigen risico.
2. Koptelefoons graag zelf reinigen voor gebruik. Desinfectie is aanwezig bij MU. Gebruik op eigen
risico.
3. Was je handen regelmatig, vooral na contacthandelingen op plekken waar ook anderen geweest
zijn.
In het algemeen: voordat je naar buiten gaat, als je weer thuiskomt, als je je neus hebt gesnoten,
voor het eten en nadat je naar de wc bent geweest.
In MU: was 20 seconden met water en zeep, daarna handen goed drogen met papieren handdoek.
Gooi papier weg in de afsluitbare afvalbak.
4. Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog.
5. Gebruik papieren zakdoekjes om je neus te snuiten en gooi deze daarna weg in een
afsluitbare afvalbak.
6. Was daarna je handen.
7. Schud geen handen.
8. Houd 1,5 meter afstand van anderen die niet behoren tot het eigen gezelschap.
MU COVID-19 Maatregelen bij gezondheidsklachten***
1. Heb je verkoudheidsklachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, keelpijn, lichte hoest of
verhoging (tot 38 graden Celsius)? Laat je testen. Blijf thuis.
2. Heb je verkoudheidsklachten en koorts (boven 38 graden Celsius) en/of benauwdheid?
Laat je testen. Blijf thuis, en dat is ook van toepassing op huisgenoten.

