VEILIGHEIDSMAATREGELEN
VEILIG EN PLEZIERIG MUSEUMUITJE
Wij doen er alles aan om jouw museumbezoek prettig en veilig te laten verlopen. Dat is goed
mogelijk in ons ruim opgezette museum, buitenterrein en speeltuin. Op deze pagina vertellen we je
meer over de diverse maatregelen die wij hiervoor genomen hebben.

Toegangskaarten
> Tickets zijn uitsluitend online of telefonisch verkrijgbaar. Kies eenvoudig je bezoekdatum en
starttijd..
> Ook met een Texelse museumpas dien je vooraf een ticket met starttijd online te boeken.
> Kinderen tot 4 jaar mogen gratis naar binnen, maar ook zij hebben een ticket met starttijd nodig.
Deze kun je online gratis boeken.
Jouw bezoek
> Bij gezondheidsklachten (neusverkoudheid, loopneus, keelpijn, lichte hoest, verhoging, koorts
boven 38 graden Celsius of benauwdheid van jou en/of je gezinsleden kunnen we geen toegang
geven.
> Museumbezoek met meerdere personen kan alleen als je samen een huishouden voert of een
sociale eenheid vormt, zoals een gezin, partners of huisgenoten.
> Er wordt een beperkt aantal bezoekers tegelijkertijd toegelaten in het museum, zodat
we bezoekers over de gehele dag kunnen verspreiden en wachtrijen voorkomen.
> Volg de aangegeven routes en de aanwijzingen van onze medewerkers.
> Houd 1.5 meter afstand tot andere bezoekers én medewerkers.
> Betalen in het museumcafé en de museumshop graag alleen contactloos, met pinpas of mobiele
telefoon.
> Fotografie of video in het museum is niet toegestaan om opstoppingen te voorkomen.
Bezoek met kinderen
Kinderen zijn van harte welkom in ons familiemuseum. We vragen ouders om het contact tussen
kinderen uit verschillende gezelschappen zoveel mogelijk te beperken en de 1.5 meter maatregel
zoveel mogelijk toe te passen. Als museum leggen wij deze verantwoordelijkheid bij ouders neer.
Immers: er zijn ook speeltuinen open waar je heen kunt en kinderen ontmoeten elkaar ook op
school. Onze speeltuin blijft een plek waar kinderen kunnen spelen, ook met elkaar, mits ouders dat
goed vinden. Vanzelfsprekend houden ouders afstand van elkaar en van andere kinderen.
Extra hygiëne maatregelen
> Was en desinfecteer je handen regelmatig, hoest en nies in de binnenkant van je elleboog.
> Plexiglas schermen zijn geplaatst bij de kassa's.
> Extra schoonmaakmaatregelen en ontsmettingsmiddelen zijn beschikbaar voor bezoekers en
medewerkers.
Museumcafé Flora
> Het museumcafé is ook open (uitsluitend) voor bezoekers van ons museum. Er zijn minder tafels
beschikbaar om afstand te kunnen bewaren, vol = vol.
> Ook het terras op de binnenplaats en de picknickplaats bij de speeltuin zijn open, ook hier is
voldoende afstand van tafel tot tafel.
> We bieden self service mogelijkheden voor eten en drinken.

WE WENSEN JE EEN PLEZIERIG MUSEUMBEZOEK

