Aneks do Regulaminu Zwiedzania Miejskiego Ogrodu Zoologicznego
w Warszawie
Obowiązuje od 20 maja 2020 r. do odwołania
§1
Od 20 maja 2020 r. Miejski Ogród Zoologiczny jest otwarty dla zwiedzających: w dni
powszednie w godzinach 9 - 18 (ostatnie wejście o godz. 17.00) i w godzinach 9-19 (ostatnie
wejście o godz. 18.00) w dni świąteczne oraz soboty i niedziele.
Wszelkie informacje o zmianach dotyczących funkcjonowania Ogrodu oraz godzinach
otwarcia w czasie pandemii będą publikowane na stronie www.zoo.waw.pl oraz na profilu
Facebook Warszawskiego ZOO.
§2
1. ZOO będzie otwarte, ale tylko w części parkowej;
2. Zamknięte będą wszystkie pawilony ZOO;
3. Nieczynny będzie plac zabaw;
4. Nieczynne będą fontanny i poidełka;
5.

Punkty gastronomiczne będą otwarte tylko w tzw. ogródkach lub oferując dania na
wynos, z zachowaniem zasad sanitarnego bezpieczeństwa, zgodnych z odrębnymi
przepisami;

6. Otwarte będą dwa wejścia: od ul. Ratuszowej i od Mostu Gdańskiego, przy każdym
wejściu czynne będzie tylko jedno okienko kasowe;
7. Płatność za bilety zalecana bezgotówkowo kartą w kasie lub biletomacie (możliwość tylko
kartą), albo kupno biletu on-line (poprzez stronę kupbilet.pl lub aplikację mPay),
z zachowaniem możliwości dokonania płatności gotówka w kasie ZOO.

§3
1. Podczas pobytu na terenie ZOO należy bezwzględnie stosować się do wytycznych władz
krajowych odnoszących się do pandemii, przestrzegać Regulaminu Zwiedzania Ogrodu
Zoologicznego oraz wszelkich zaleceń pracowników ZOO i Ochrony ZOO.
2. Na terenie ZOO obowiązują wszystkie zasady bezpiecznego zachowania w miejscach
publicznych:
a) zakrywania nosa i ust maseczką ochronną lub elementami odzieży (z wyjątkami
określonymi w rządowych przepisach);

b) zachowania 2-metrowej odległości od innych zwiedzających i osób z obsługi;
c) pojedynczego korzystania z ławek parkowych (jedna ławka - jedna osoba) za
wyjątkiem rodzin mieszkających w jednym gospodarstwie domowym;
d) dezynfekowania rąk przed wejściem do budynku toalet;
e) zachowania ścisłych zasad sanitarnych, m.in. nie dotykania szyb podglądowych
i barierek;
f) nie gromadzenia się w jednym miejscu, dlatego do odwołania nie odbywają się lekcje,
eventy, pokazy karmienia zwierząt, zajęcia dla studentów, praktyki i spotkania z
wolontariuszami.

§4
Ogrodu nie mogą zwiedzać osoby podlegające kwarantannie lub chore na COVID-19.
§5
Z uwagi na wytyczne dotyczące zachowania bezpiecznej odległości pomiędzy
zwiedzającymi oraz powierzchnię udostępnioną do zwiedzania, ustala się limit 3000 osób
jednocześnie na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego. Ogród zastrzega sobie prawo do
ograniczania liczby zwiedzających i czasowego zamykania bram wejściowych, gdy limit
zwiedzających zostanie przekroczony.

§8
Osoby nie przestrzegające Regulaminu Zwiedzania Miejskiego Ogrodu Zoologicznego
oraz ww. zaleceń będą proszone o opuszczenie ZOO, bez możliwości ubiegania się o zwrot
kosztów zakupu biletu.

