EL MUSEU DE LA NOGUERA A PUNT PER A LA REOBERTURA EL 6 DE JUNY
El Museu de la Noguera reobrirà les seves portes el proper dissabte 6 de juny per accedir tant
a l’exposició permanent com a l’exposició temporal “Crònica de la República. La Balaguer de
Teresa Pàmies” visitable fins al 31 d’agost.
El museu va haver de tancar al públic el passat 13 de març arran de la pandèmia declarada pel
coronavirus SARS-Cov-2, però mai s’ha deixat de treballar en la conservació i la gestió de les
obres i els monuments de la ciutat. Des de fa unes setmanes s’ha estat treballant en
l’elaboració d’un Pla de desconfinament per tal que durant la reobertura es pugui garantir la
màxima seguretat dels visitants i el personal del museu. Des de la direcció es vol emfatitzar
que el Museu de la Noguera és un espai segur i saludable que pot visitar-se amb seguretat.
El Pla de desconfinament fixa les següents mesures de prevenció, higiene i protecció:
1. Mentre duri l’estat d’alarma les visites s’han de realitzar individualment o en unitats
familiars. Cal reservar prèviament trucant al telèfon 973 445 194 o a través del correu
electrònic turisme@balaguer.cat.
2. L’entrada serà gratuïta fins al 30 de juny.
3. L’ús de mascareta és obligatori en tots els espais.
4. Cal desinfectar-se amb la solució hidroalcohòlica que hi ha a l’entrada i a diferents
punts del museu.
5. Cal respectar la distància mínima de seguretat de dos metres.
6. L’aforament màxim de persones és de quatre (o una unitat familiar) a l’oficina de
turisme i de vuit a les sales d’exposicions.
7. No està permès tocar les vitrines o els objectes exposats.
8. S’han habilitat les zones de descans i es desinfecten després de cada ús.
9. Les guixetes de la recepció i el material de moturisme han estat inhabilitades.
10. L’ús de l’ascensor es limita a les persones amb mobilitat reduïda i es prioritza el seu ús
de manera individual.
11. S’han reforçat els serveis de neteja. Els lavabos es desinfecten després de cada ús.
12. Cal utilitzar els recipients específics per a guants, mascaretes i mocadors.
13. El pagament d’entrades i la venda de publicacions s’ha de fer únicament mitjançant
TPV.
14. Per accedir a la compra o consulta d’algun llibre, fulletó o altres s’ha de demanar al
personal de recepció.
15. Cal seguir en tot moment les indicacions del personal del museu.

