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NOVÝ  ZÁMOK

VSTUP KAŽDÚ CELÚ HODINU 8:00 10:00 12:00 14:00

VSTUP  9,00 - 17,00

The New Castle

  Entrance: 8 AM  10 AM  12 PM  2 PM Entrance: 9 AM  11 AM  13 PM  3PM

Entrance: 8 AM - 4 PM Admission: Full 6€  Discount 3€  Family 15€

Opatrenia a nariadenia počas ochorenia COVID-19
Všetci návštevníci sú povinní akceptovať základné zásady prevencie, ako aj všetky ostatné opatrenia a nariadenia, ktoré sa realizujú v záujme návštevníkov,

ako aj zamestnancov múzea. Z dôvodu prevencie šírenia koranavírusu COVID – 19 platia v celom areáli múzea zvýšené bezpečnostné a hygienické opatrenia.

Všetky tieto opatrenia  platia až do odvolania!

Zákaz vstupu návštevníkom podozrivým z ochorenia COVID-19
Návštevníci, ktorí nie sú zdravotne v poriadku a vykazujú respiračné príznaky, majú vstup do múzea zakázaný. Vstup do múzea je zakázaný všetkým, ktorí 

majú príznaky infekcie dýchacích ciest a ktorí majú najmenej jeden z nasledujúcich príznakov: horúčka, kašeľ, bolesť hrdla a dýchavičnosť. 

Prosíme návštevníkov, aby zvážili svoj zdravotný stav a neohrozovali svojou prítomnosťou ostatných návštevníkov a zamestnancov múzea.

Vstup bez rúška zakázaný
V záujme ochrany zdravia a v zmysle nariadení vlády SR je zakázaný vstup bez použitia rúška, respirátora, šatky, alebo inej vhodnej ochrany, ktorá vytvára 

bariéru medzi tvárou a vonkajším prostredím. Toto opatrenie platí až do odvolania !

Povinná dezinfekcia rúk
Návštevníci  sú  povinní  pred návštevou múzea a počas nej (napríklad pri vstupe na toalety) dezinfikovať  svoje  ruky  dezinfekčným  prostriedkom 

umiestneným pri vstupe do múzea a riadiť sa odporúčaniami na zníženie rizika šírenia infekcie! Dodržujte zásady respiračnej hygieny, pred a po použití toaliet

si umývajte ruky dezinfekčným mydlom a vodou najmenej 20 sekúnd. Toto opatrenie platí až do odvolania!

Zákaz zhromažďovania
V areáli múzea platí zákaz zhromažďovania, preto sa vyhnite miestam, kde je vyššia koncentrácia ľudí. Vzhľadom na aktuálne preventívne opatrenia je vhodné

nezdržiavať sa v miestach s vyšším počtom ľudí. Udržiavajte sociálny dištanc, odporúčaná vzdialenosť medzi osobami je minimálne 2 metre. 

Toto opatrenie platí až do odvolania!

V záujme bezpečnosti, prosím rešpektujte nasledovné pokyny:

For your own safety, please respect the following precautions:

Maximálna kapacita 40 návštevníkov.
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