
Załącznik do Zarządzenia Nr 3/2021  

Dyrektora Centrum Kultury i Promocji w Jarosławiu 

z dnia 7 czerwca 2021 r.  

 

 

NOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA PRZY ZWIEDZANIU PODZIEMNEGO 

PRZEJŚCIA TURYSTYCZNEGO W JAROSŁAWIU: 

 

1. Podziemne Przejście Turystyczne do odwołania czynne jest w następujących dniach i 

godzinach: 

Wtorek – Piątek 10:00-16:00  

Sobota – Niedziela 10:00 – 16:30   

2. Ograniczeniu ulega liczba przebywających jednocześnie w całym obiekcie - 

maksymalnie 5 osób (4 zwiedzających oraz 1 przewodnik). 

3. Do limitu osób nie wlicza się osób w pełni zaszczepionych przeciwko COVID – 19. 

4. Wyjątek dla punktu 2 stanowi sytuacja, gdy zwiedzający stanowią jedną, wspólnie 

zamieszkującą rodzinę lub grupę zorganizowaną. Wówczas dopuszcza się większą 

liczbę osób. 

5. Osoby zwiedzające będą wprowadzane do obiektu PPT w odpowiednich odstępach 

czasu pod opieką Przewodnika Przejścia. 

6. Osoby zwiedzające są zobowiązane do stosowania następujących zasad:  

• przed rozpoczęciem zwiedzania każdy zwiedzający zobowiązany jest do 

dezynfekcji rąk, używając środka z dystrybutora znajdującego się na początku 

trasy zwiedzania, 

• przez cały czas zwiedzania obowiązuje nakaz przez zwiedzających noszenia na 

twarzy maseczki zakrywającej usta i nos, 

• zwiedzający zobowiązani są do zachowania bezpiecznej odległości od innych 

osób, przebywających w Podziemnym Przejściu Turystycznym (min. 1,5 m), 

• obowiązuje całkowity zakaz dotykania eksponatów, 

• zwiedzający zobowiązani są do stosowania się do zaleceń i instrukcji 

umieszczonych na trasie zwiedzania. 

7. Zwiedzanie ma charakter płynnego spaceru. 

8. Limit odległości nie dotyczy rodzin przebywających we wspólnym gospodarstwie 

domowym.  



9. Zabrania się wstępu na teren PPT osobom: 

• niestosującym się do obowiązujących zaleceń sanitarnych związanych z 

ograniczeniem rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19, w szczególności bez 

osłony nosa i ust, 

• wykazującym symptomy zarażenia - kaszel, katar, 

10. Należy stosować się do wytycznych i poleceń pracowników Centrum Kultury i 

Promocji w Jarosławiu/CITK 

11. Niniejsze wytyczne stanowią prawnie wiążący dokument regulujący zasady i warunki 

zwiedzania PPT podczas obowiązywania rygorów sanitarnych związanych z 

ograniczeniem rozprzestrzeniania się epidemii COVID-19. 

 


