Frøslevlejrens Museum byder velkommen.

Hjælp os med at beskytte dig selv og andre!
Vi håber, at I vil hjælpe os med at sikre et sikkert museumsbesøg for dig selv, andre gæster og de
medarbejdere, du møder på din vej.












Brug mundbind.
Vask dine hænder tit eller brug håndsprit.
Host eller nys i dit ærme.
Begræns fysisk kontakt.
Hold afstand og bed andre tage hensyn.
Overhold venligst antallet af personer, der må være i rummene.
Forsøg at besøge os i mindre grupper.
Vi har håndsprit til rådighed i alle museets 3 bygninger.
Vi sørger for, at overfladerne rengøres flere gange i løbet af dagen.
Udvis forståelse for at nogle ting tager lidt længere tid, end de plejer.
Bliv hjemme, hvis du har sygdomssymptomer, så du ikke udsætter andre for smitte.

Hvor skal vi henvende os, når vi kommer ind i lejrområdet?





Billetter kan købes i barak H6. Gå venligst ikke ind i museets øvrige bygninger (hovedvagttårnet og
barak H4) uden billet.
Så vidt det er muligt, begræns antal af personer, når I køber billetter.
I billetsalget vil der blive udleveret information om, hvordan besøget bedst kan foregå.
Hav venligst tålmodighed. Vent udenfor, hvis der er mange foran dig. Vi skal nok nå at tage godt
imod jer alle.

Hvis vi er en større gruppe, kan vi så også få lov til at besøge museet sammen?
Vi vil gerne opfordre jer til at komme i mindre grupper. Hvis I ønsker at komme i en større
gruppe, så ring venligst til museet på forhold.

Er det stadig muligt at købe merchandise og bøger?
Der vil stadig være mulighed for at købe merchandise og bøger, men dog med begrænsninger.
Vi vil gøre vores bedste til, at ekspeditionerne kan foregå forsvarligt.

Kan vi få et foredrag eller en omvisning?
Omvisninger er indstillet på ubestemt tid.
I foredragssalen er der plads til 10 personer.
Har du spørgsmål til et forestående arrangement, så kontakt museet.
Har I spørgsmål i forbindelse med ovenstående, så tøv ikke med at give os et kald på +45 41206053.
Så vil vi forsøge at hjælpe.
Vi glæder os til at se jer.

