Załącznik do
Regulamin zwiedzania Zabytkowej Kopalni Srebra w czasie obowiązywania
ograniczeń sanitarnych związanych z epidemią COVID-19
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1. Regulamin dotyczy określenia zasad zwiedzania trasy turystycznej Zabytkowej
Kopalni Srebra, w czasie obowiązywania ograniczeń sanitarnych związanych z
epidemią COVID-19. 2.
2. Przebywanie osób zwiedzających na terenie Zabytkowej Kopalni Srebra (w tym także
na otwartym terenie zewnętrznym – Skansen Maszyn Parowych) poza godzinami
otwarcia jest zakazane.
3. Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Tarnogórskiej zastrzega sobie prawo do zmiany w
każdym czasie cen oraz zasad korzystania z Zabytkowej Kopalni Srebra.
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1. Zwiedzanie może odbywać się codziennie. Stowarzyszenie Miłośników Ziemi
Tarnogórskiej zastrzega sobie prawo do wstrzymania ruchu turystycznego lub
wprowadzenia ograniczeń w zwiedzaniu. Stowarzyszenie nie ponosi
odpowiedzialności za opóźnienia w zwiedzaniu wynikające z problemów
logistycznych lub technicznych na trasie.
2. Rekomenduje się zakup biletów on-line.
3. Przewodnicy są zobowiązani do korzystania z jednorazowych środków ochrony
osobistej: maseczki lub przyłbice oraz rękawiczki.
4. Przewodnicy są zobowiązani do zgłaszania dyspozytorowi ruchu turystycznego każdą
nieprawidłowość na trasie.
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1. Zwiedzanie Zabytkowej Kopalni Srebra odbywać się może bez ograniczeń wiekowych.
2. W przypadku wystąpienia objawów mogących świadczyć o zakażeniu wirusem SARS
CoV-2 m.in. podwyższona temperatura, kaszel lub innych objawów, Zwiedzający
zobowiązuje się do natychmiastowego powiadomienia przewodnika lub inne osoby
obsługi ruchu turystycznego.
3. Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Tarnogórskiej zastrzega sobie prawo odmówienia
dopuszczenia do zwiedzania w Zabytkowej Kopalni Srebra osoby, której stan
zdrowotny wskazuje na zakażenie wirusem SARS CoV-2.
4. W przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak chorobowych takich jak: uporczywy
kaszel, trudności w oddychaniu, złe samopoczucie, gorączka powyżej 380C, gość nie
może zostać wpuszczony na teren Zabytkowej Kopalni Srebra.
5. Decyzję o odmowie wstępu gościa podejmuje, na podstawie informacji własnych lub
od innego pracownika Zabytkowej Kopalni Srebra i Sztolni Czarnego Pstrąga
odpowiednio:
- osoba dozoru ruchu turystycznego;
- dyspozytor ruchu turystycznego;
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6. Gość oczekuje w odizolowanym pomieszczeniu na kontakt z instytucją medyczną lub
własnym transportem udaje się do domu.
7. Konieczne jest przeprowadzenie dezynfekcji obiektu lub miejsca, w którym
przebywała osoba podejrzana o zakażenie wirusem SARS CoV-2.
8. W dalszym postępowaniu należy zastosować się do wytycznych Głównego Inspektora
Sanitarnego.
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1. Zwiedzanie Zabytkowej Kopalni Srebra odbywa się wyłącznie z przewodnikiem.
2. Podczas zwiedzania, zwiedzający zobowiązani są stosować się do uwag i zaleceń
obsługi ruchu turystycznego oraz przewodnika Zabytkowej Kopalni Srebra.
3. Zgodnie z aktualnym rozporządzeniem Rady Ministrów Zwiedzający są zobowiązani
do poruszania się zgodnie z zachowaniem dystansu przestrzennego co najmniej 2 m,
chyba że jest to niemożliwe przy opiece nad dzieckiem do ukończenia 13 roku życia;
4. Osoby zwiedzające są zobowiązane do stosowania następujących zasad:
1) Przed wejściem do budynku każdy Zwiedzający zobowiązany jest do dezynfekcji
rąk, używając środka z dystrybutora znajdującego się przy wyjściu do budynku,
2) Przez cały czas przebywania na obiekcie oraz podczas zwiedzania obowiązuje
nakaz noszenia przez zwiedzających osłony nosa i ust oraz jednorazowych
rękawic ochronnych,
3) Zwiedzający zobowiązani są do zachowania bezpiecznej odległości od innych
osób, w szczególności innych zwiedzających oraz pracowników Zabytkowej
Kopalni Srebra – 2m.
4) Zwiedzający zobowiązani są do poruszania się tylko w wyznaczonych
przestrzeniach Zabytkowej Kopalni Srebra oraz do nie przekraczania
wyznaczonych linii oznakowania na podłogach.
5) Obowiązuje całkowity zakaz dotykania eksponatów i innego wyposażenia
Zabytkowej Kopalni Srebra.
6) Zwiedzający zobowiązani są do stosowania się do zaleceń i instrukcji
umieszczonych na trasie zwiedzania, w szczególności dotyczących kierunku
zwiedzania oraz liczby osób mogących zwiedzać.
5. Ze względów sanitarnych obowiązują ograniczenia dotyczące liczby osób
jednocześnie zwiedzających Zabytkową Kopalnie Srebra do 10 osób w grupie (nie
wliczając osób obsługi ruchu turystycznego).
6. Zwiedzający otrzymuje wraz z biletem czepek jednorazowy pod kask; mają też
możliwość zakupienia maseczek i rękawiczek w kasie Zabytkowej Kopalni Srebra.
7. Podczas zjazdu w windzie może przebywać jednocześnie 5 osób Zwiedzających, nie
wliczając obsługi ruchu turystycznego.
8. Podczas przepływu łodziami w Zabytkowej Kopalni Srebra Zwiedzający zajmują na
łodziach co drugie miejsce.
9. Zwiedzający nie może się oddalać od grupy podczas zwiedzania. Przewodnik może
skrócić lub zmodyfikować ustaloną trasę zwiedzania w przypadku zaistniałego
zagrożenia lub w zależności od kondycji fizycznej uczestników.
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&5 Postanowienia końcowe
1. Codziennie po zakończeniu ruchu turystycznego w budynkach i podziemiach
następuje dezynfekcja wszystkich toalet i miejsc na powierzchni i w wyrobisk
podziemnych, z którymi mają kontakt turyści i pracownicy.
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