MESURES ESPECÍFIQUES ALS ESPAIS DEL MUA
L'horari d'obertura serà de dilluns a divendres, de 9 h a 20 h, dissabtes i
diumenges de 10 h a 14 h. En aquesta primera fase no es realitzaran
visites guiades, ni activitats culturals o didàctiques.
A les sales estan marcats els recorreguts amb sentit únic, reordenant les
entrades i les eixides. Es planifica cada recorregut de cada sala en funció
de l'exposició.
En tot moment s'evitaran els encreuaments entre persones.
L'ús dels elements museogràfics dissenyats per a un ús tàctil pel visitant
està inhabilitat.
El límit d'aforament de visitants al museu serà de 30 persones.
L'aforament màxim de cada sala d'exposicions serà el següent:
• Sala
• Sala
• Sala
• Sala
• Sala
• Sala

Alcudia i Vilamuseu: 3 persones
Arcadio Blasco: 3 persones
Sempere: 8 persones
Polivalente: 3 persones
Cub: 10 persones
Cool: 4 persones

Tot el públic, inclòs el que espera per a accedir al museu, haurà de
complir amb les següents indicacions:
• No accedir al centre si es tenen símptomes (febre, tos o dificultat per a

respirar).
• Guardar una distància de seguretat interpersonal d'un metre i mig.
• És obligatori l'ús de màscares.
• Llavar-se les mans sovint amb aigua i sabó o amb solució
hidroalcohólica.
• Limitar el contacte amb les superfícies comunes i amb els elements de
l'exposició.
• Utilitzar les papereres per a depositar el material d'un sol ús.
El personal d'atenció al públic recordarà als visitants la necessitat de
complir aqueixes pautes tant en les zones de circulació com a les sales
d'exposició.
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L'accés als banys es realitzarà sota petició prèvia al personal de
seguretat. La seua ocupació màxima serà d'una persona, excepte en
aquells supòsits de persones que puguen requerir assistència, i en aquest
cas també es permetrà la utilització pel seu acompanyant.
La botiga del MUA romandrà tancada fins a un altre avís.
La biblioteca es mantindrà tancada excepte per a préstec de llibres. El
préstec se sol·licitarà prèviament per correu a infomua@ua.es
Es du a terme una neteja i desinfecció periòdica del museu.
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