
WELKOM BIJ MU!

MU laat maximaal 30 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.

WELCOME TO MU!

MU limits the number of visitors to the exhibition to 30 people.

Visiting MU means, you agree to the
MU COVID-19 Visitor conditions*, Sanitation guidelines** and
Health measures*** that are displayed here.

Welkom | Welcome



*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. Houd anderhalve meter afstand van bezoekers die niet behoren tot het eigen gezelschap.
3. Kinderen tot en met 12 jaar hoeven geen 1,5 meter afstand te houden van anderen.
4. Jongeren tot 18 jaar hoeven bij elkaar geen 1,5 meter afstand te houden.
Ze moeten wel 1,5 meter afstand houden van volwassenen.
5. In sommige situaties is het moeilijk om 1,5 meter afstand te houden.
Daarom gelden er ook uitzonderingen voor hulpbehoevenden en hun begeleiders.
6. Vermijd reizen in de spits.
7. Alleen met pin betalen.
8. Volg altijd de aanwijzingen van MU medewerkers.
9. Volg altijd de hygiënemaatregelen.

**MU COVID-19 Hygiëne maatregelen
1. Koptelefoons graag zelf reinigen voor gebruik. Desinfectie is aanwezig bij MU.
Gebruik op eigen risico.
2. 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.
3. Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog.
4. Gebruik papieren zakdoekjes om je neus te snuiten en gooi deze daarna weg in een afsluitbare 
afvalbak.
5. Was daarna je handen.
6. Schud geen handen.
7. Houd 1,5 meter afstand van anderen die niet behoren tot het eigen gezelschap.
8. We adviseren bezoekers van MU om een mondkapje te dragen.

***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.

COVID-19 Maatregelen



*MU COVID-19 Visitor conditions
1. Don’t go out with symptoms of illness, including a head cold, running nose, sore throat, light 
cough or a temperature. You are welcome if you and your household members have been
symptom-free for at least 24 hours.
2. Children up to twelve years old are not required to maintain 1,5 metres distance from others.
3. Young people up to 18 years old are not required to maintain 1,5 metres distance among
themselves. They do need to keep 1,5 metres distance from adults who do not belong to the same 
party.
4. Certain situations make it very hard to maintain 1,5 metres distance. Especially people who need 
assistance and their companions are exempted from the 1,5 metres guideline.
5. Avoid public transportation during rush hours.
6. PIN only (debit card).
7. Keep a distance of 1.5 meter from visitors who are not members of your party.
8. Always follow directions by MU staff.
9. Always follow the sanitation guidelines.

**MU COVID-19 Sanitation guidelines
1. Clean any headphones before use with the available disinfectants at MU. Use at your own risk.
2. Wash your hands frequently, especially after actions involving surface contact in places
accessible to others.
In general: before you go out, when you return back home, after blowing your nose, before meals 
and after visiting the bathroom.
In MU: wash your hands with water and soap for at least 20 seconds, dry with a paper towel.
Dispose of towels in the lidded bin.
3. Cough and sneeze into your elbow, not your hands.
4. Use paper tissues to blow your nose and dispose of them immediately in a lidded bin.
5. Wash your hands after blowing your nose.
6. Don’t shake hands.
7. Keep a distance of 1.5 meter from people who are not a household member.
8. We recommend visitors of MU to wear a mask.

***MU COVID-19 Health precautions
1. Do you have any symptoms of a cold, like a head cold, running nose, sore throat, light cough or a 
temperature (up to 38°C)? Do a test. Stay at home.
2. Do you have symptoms of a cold and a fever (over 38°C) and/or tightness of the chest? Or do you 
have a household member with these symptoms? Get tested. Stay at home; the same applies to 
your household members.

COVID-19 Measures


