
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ - HELLENIC REPUBLIC 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ - MINISTRY OF CULTURE & SPORTS

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - HERAKLION EPHORATE OF ANTIQUITIES

ΠΡΟΣΟΧΗ!
ΣΤΟΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΧΩΡΟ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ 

ΜΕΤΡΑ ΑΠΟΦΥΓΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ 
ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ  (SARS-CoV-2) 

ATTENTION!
STRICT MEASURES ARE IMPLEMENTED WITHIN 

THE FORTRESS AGAINST THE SPREAD 
OF CORONAVIRUS (SARS-CoV-2)  

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ, ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 
ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΕΠ ΙΣΚΕΠΤΩΝ ΚΑΙ  ΤΟΥ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΑΡΑΚΑΛΕΙΣΤΕ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΣΕΤΕ 
ΠΙΣΤΑ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ 

� Μέγιστος αριθμός ταυτόχρονης εισόδου και 
παραμονής στο χώρο: 30 άτομα στο ισόγειο και 
30 άτομα στο δώμα

� Τηρείτε απόστασης ασφαλείας 2,0μ. από τους 
άλλους επισκέπτες και το φυλακτικό προσωπικό 

� Παρακαλούμε για την απολύμανση των χεριών 
πριν από την είσοδο στο χώρο

� Η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική στο ισόγειο 
και μπροστά στο εκδοτήριο. Μόνο 1 άτομο 
επιτρέπεται μπροστά στο εκδοτήριο εισιτηρίων

� Ακολουθείτε πιστά τις οδηγίες των φυλάκων, τις 
σημάνσεις επί του εδάφους, τις πινακίδες 
κατεύθυνσης και την προκαθορισμένη πορεία 
επίσκεψης - μην παραβιάζετε τις περισχοινίσεις

� Συνιστάται η αποφυγή επαφής με επιφάνειες που 
αγγίζουν πολλοί επισκέπτες. Δεν επιτρέπεται η 
επαφή με τα εκθέματα 

� Ακολουθείτε πιστά τις αναρτημένες οδηγίες για 
την ασφαλή χρήση των χώρων υγιεινής και 
απολυμαίνετε σχολαστικά τα χέρια κατά την 
είσοδο και έξοδο στα W.C.

FOR YOUR OWN SAFETY AND THE SAFETY OF OTHER 
VISITORS AND PERSONELL, PLEASE FOLLOW THESE 
GUIDELINES 

� Maximum persons allowed in the site:  30 persons 
on the ground oor and 30 persons on the 
terrace

� Keep safety distance 2,0m. (6 feet) from other 
visitors and personnel

� Disinfect hands thoroughly before and after the 
transaction at the ticket desk and before 
entering the site 

� The use of a mask is mandatory on the ground 
oor and before the ticket desk. Only 1 person 
allowed before the ticket booth

� Please follow ground markings, direction signs 
visiting route and the guards' instructions 
diligently -  do not enter restricted areas

� Surfaces are disinfected regularly. However, 
avoiding contact with multi-touched surfaces is 
recommended. Touching the antiquities and 
exhibits is prohibited

� Follow the posted instructions for safe use of 
sanitary faci l i t ies  and dis infect hands 
thoroughly when entering and exiting the W.C.

THANK YOU
FOR YOUR PATIENCE AND COOPERATION 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΜΟΝΗ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΑΣ
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