Załącznik do Zarządzenia nr 19/2020 z dn. 19.10.2020 r.

Aneks do Regulaminu Zwiedzania Miejskiego Ogrodu Zoologicznego
w Warszawie

Miejski Ogród Zoologiczny jest otwarty dla zwiedzających:
- w październiku w godz. 9.00 – 17.00 (ostatnie wejście o godz. 16.00)
- w listopadzie w godz. 9.00 - 16.00 (ostatnie wejście o godz. 15.00)
- w grudniu i styczniu w godz. 9.00 - 15.30 (ostatnie wejście o 14.30) w dni powszednie i w godz. 9.00
– 16.00 w dni świąteczne i weekendy (ostatnie wejście o godz. 15.00)
- w lutym w godz. 9.00 - 16.00 (ostatnie wejście o godz. 15.00)
- w marcu w godz. 9.00 - 17.00 (ostatnie wejście o godz. 16.00)
- w kwietniu w godz. 9.00 - 18.00 (ostatnie wejście o godz. 17.00)
- od maja do końca września w godz. 9.00 – 18.00 (ostatnie wejście o 17.00) w dni powszednie
i w godz. 9.00 – 19.00 w dni świąteczne i weekendy (ostatnie wejście o godz. 18.00).
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. W pawilonach obowiązuje ruch jednostronny, zgodny z wytyczoną trasą oraz obowiązek
zachowania odstępu od przebywających w tych miejscach osób oraz obowiązek zakrywania nosa i
ust.
2. Otwarte będą dwa wejścia: od ul. Ratuszowej i od Mostu Gdańskiego;
3. 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 gotówką 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. Ogród Zoologiczny może być patrolowany przez
Patrol ZOO oraz służby mundurowe – Straż Miejską i Policję, sprawdzające przestrzeganie zasad
bezpieczeństwa.
2. Na terenie ZOO obowiązują zasady bezpiecznego zachowania w miejscach publicznych:
a) zwiedzanie ZOO jest dozwolone wyłącznie pod warunkiem utrzymywania nakazanego dystansu
społecznego, przy zachowaniu dopuszczonych przez prawo wyjątków;
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b) na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego (w tym w pawilonach udostępnionych do zwiedzania)
obowiązuje nakaz zasłaniania ust i nosa za pomocą maseczki, chustki, szalika lub przyłbicy;
c) pojedynczego korzystania z ławek parkowych (jedna ławka - jedna osoba) za wyjątkiem rodzin
mieszkających w jednym gospodarstwie domowym lub opiekunów osób z niepełnosprawnościami;
d) dezynfekowania rąk przed wejściem do toalet;
e) zachowania ścisłych zasad sanitarnych, m.in. nie dotykania szyb podglądowych i barierek,
respektowanie przerw technicznych przeznaczonych na czyszczenie i dezynfekowanie toalet lub
elementów infrastruktury;
f) respektowania zasad organizacji ruchu zwiedzających wewnątrz udostępnionych do zwiedzania
pawilonów;
3. Z uwagi na konieczność częstszej dezynfekcji toalet i innych części wspólnych, Ogród zastrzega
sobie prawo do wprowadzania przerw technicznych;

§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 5000 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 lub
w sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu zwiedzających i pracowników ZOO.

§6
Osoby nie przestrzegające Regulaminu Zwiedzania Miejskiego Ogrodu Zoologicznego oraz
zaleceń i nakazów, wynikających z niniejszego aneksu do Regulaminu będą proszone o opuszczenie
ZOO, bez możliwości ubiegania się o zwrot kosztów zakupu biletu oraz mogą zostać ukarane
stosownym mandantem.

