ΤΟ ΕΒΡΑΪΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΟΙΓΕΙ ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΟ την 1η ΙΟΥΝΙΟΥ 2021

Το Εβραϊκό Μουσείο Ελλάδος θα επαναλειτουργήσει για το κοινό των επισκεπτών του, την
Τρίτη 1η Ιουνίου 2021, μετά από απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου, με σκοπό να
ολοκληρώσει τις απαραίτητες τεχνικές και υγειονομικές προσαρμογές, που θα
εξασφαλίσουν την ασφαλή προσέλευση του κοινού, σύμφωνα με τις οδηγίες του
Υπουργείου Υγείας, ΕΟΔΥ και του ΥΠΠΟΑ.

Θα τηρηθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφάλειας, όπως, μεταξύ άλλων, θερμομέτρηση
των επισκεπτών, ελεγχόμενη ροή του αριθμού των επισκεπτών και ελεγχόμενος χρόνος
παραμονής τους, προς αποφυγή συνωστισμού, υποχρεωτική χρήση προστατευτικής μάσκας
σε όλους τους χώρους και αντισηπτικών υγρών που διατίθενται σε διάφορα σημεία,
απολύμανση των εκθεσιακών χώρων δις καθημερινά, αναστολή χρήσης των οθονών αφής,
καθώς και πετάσματα ασφαλείας στους χώρους συναλλαγής, ενώ παρέχεται η δυνατότητα
συναλλαγών με τερματικό πιστωτικών καρτών και online, μέσω της ιστοσελίδας του ΕΜΕ,
payments.jewishmuseum.gr. Παράλληλα, αναστέλλεται μέχρι νεωτέρας η λειτουργία της
βιβλιοθήκης, ενώ το κοινό και οι ερευνητές θα μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά αιτήματα
και μόνον σε κατ’ εξαίρεση περιπτώσεις θα επιτρέπεται η πρόσβαση κατόπιν πρότερης,
ειδικής τηλεφωνικής ή ηλεκτρονικής συνεννόησης.

Η μόνιμη έκθεση του ΕΜΕ θα είναι ανοιχτή σε όλους, με νέο, ανέπαφο υπομνηματισμό των
εκθεμάτων. Η περιοδική έκθεση που παρουσιάζεται στο μουσείο έχει τίτλο “Σαν Πρόκες
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Καρφώνονται οι Λέξεις. Το Αρχείο Προφορικής Ιστορίας του Εβραϊκού Μουσείου Ελλάδος”
θα είναι ανοιχτή για το κοινό με ελεγχόμενο χρόνο παραμονής, ενώ δεν επιτρέπεται μέχρι
νεωτέρας η χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών που βρίσκονται στους χώρους της
περιοδικής έκθεσης.

Το νέο ωράριο λειτουργίας του Μουσείου διαμορφώνεται ως εξής: Δευτέρα έως
Παρασκευή 9:30 – 14:30, Σάββατο κλειστά, Κυριακή 10:00 – 14:00.

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση, παρακαλούνται οι επισκέπτες και ερευνητές
να απευθύνουν ηλεκτρονικό αίτημα στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@jewishmuseum.gr ή να
επικοινωνούν με τη γραμματεία ΕΜΕ από την Τρίτη 1η Ιουνίου 2021 στο τηλέφωνο
210.3225582.

ΠΗΓΗ: ιστοσελίδα ΕΜΕ, 14.5.2021
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