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ZARZĄDZENIE nr 3 l2O22
DYREKTORA OICOWSKIEGO PARKU NARODOWEGO
z dnia'L,Slutego

2022 r.

w sprawie

udostępnienia turystycznego obiektów ojcowskiego pN

Podstawa prarpną: art. 8e ust. 1 z dnia 16.04.2004 r. ,,O ochronie przyrody" (tekst jedn.
Dz.l].
zm.)

1. Na

z

2021 r.

poz., 1098 z późn,

§1.

podstawie przywołanego na wstępie akfu prawnego/ mając na uwad,ze
rozPorządzenie Rady Ministrów z dnia 06 maja 202'l, r. w sprawie ustanowienia
okreŚlonYch ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpteniem stanu
epidemii (Dz.U. z 2021 r. poz, 861, z poźn. zm.) zostaje udostępniony
zwiedzającYm Zamek w Oicowie i Ekspozycja Ptzyrodnicza z zachowaniem

wYmogów bezPieczeństwa sanitarno - epidemiologicznego wskazanego w

§ 2.

strona

lz3

§2.

1,. Udostępnianie dla zwtedzaj4cych ww. obiektów następuje z zachowaniem

obowiązującego pełnego reżimu sanitarno - epidemiologicznego zwlązane}o
z d,ziałaniami prewencyjnymi w walce z pandemią koronawirusa - a więc z
obowiązkiem między innymi:
a) zachow ania przez zwted,zających bezpiecznej odległoŚci 1,5 m PomiędzY
poszczególnymi osobami porvszającymi się w lruw. lokalizacjach,
b)

w obiektach zamkniętych zakrywania przez zwiedzających twatzy i

nosa

obowiązuj ącymi maseczkami,

c) d,ezynfekcji rąk udostępnionymi przed wejściem do ww. obiektów PĘnami
dezynfekcyjnymi,
d)

jednoczesnym przebywaniu na platformie widokowej, na Punkcie

widokowym przed, basztq wewnątrz baszty obronnej l sali ekspozycYjnej w
wteży bramnej nie więcej niż 1, osoby l 15 mz powierzchni ww. obiektów
(ograniczenie to nie dotyczy osob zamieszkujących Tazem we wsPÓlnym
gospodarstwie domowym).

e) Do limitu nie wlicza się zaszczepionych przeciwko COVID-19 pod warunkiem
okazania przez te osoby:

.
.
.

unijne8o cyfrowego zaśwtadczenia COVID;
zaświad,czenia o powrocie do zdrowtaw związku z COVID-19 na podstawie
pozytywnego wyniku tesfu antygenowego;
lub zaśwladczenia o szczepieniu, wyniku testu i wyzdrowieniu,

IN przypadku nieokazania wskazanych dokumentów, przedsiębiorca ma prawo
odmówić obsługi.
Szczegółowe ograniczenia d,o których należy się obligatoryjnie stosowaĆ zostaĘ
wskazane w serwisie Rzeczpospolitej Polskiej, link:
http s ://www. gov.pllweb/koronawirus/aktualne-zasady-i-o

2,

graniczenia

IJtrzymanie wszelkich obowiązulących zasad bezpieczeństwa zwlązanego Z
obowiązującym rezimem sanitarno - epidemiologicznym w zakresie zwl,ązanYm
z pandernią koronawirusa spoczywa po stronie osób zwie dzających.

obszar parku narodowego i obowiązulące na nim zakazY,
udostępnione zwied zaj4cyr.r. elementy infrastruktury techntcznej (np. barierki,
podesĘ, schody, platformy, klamki, etc.) nie będą dezynfekowane. PłYny do
dezynfekcji rąk są udostępni arre przezPark przed wejŚciem do ww. obiektów.

3. Z uwagi na

strona2

z3

9

§3.

1" OPłatY Za udostęPnienie ww. obiektów otaz harmonogram otwarcia

2,

3.

zwiedzaj4cYch ww. obiektów

zostĘ określone odrębnym zarządzeniem.

dta

SzczegÓĘ doĘczące sposobu udostępniania ww. obiektów zostŃy określone
w
odrębnym regulaminie.
Zarządzenie wchodziw życiez dniem podpisania.
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Ojców, dnia: 15lutego 2022r.
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