
El Museu Carmen Thyssen Andorra ha elaborat una sèrie de protocols aprovats
pel Ministeri de Salut i el Ministeri de Cultura d’Andorra, per tal de garantir la
higiene i la seguretat dels nostres visitants i del personal del museu.

INFORMACIÓ IMPORTANT PER ALS NOSTRES VISITANTS



Certificat de vacunació per accedir al Museu Carmen Thyssen Andorra, d’acord 
amb el Decret 379/2021 del 24 de novembre del 2021 

Accedint a aquest museu, els visitants majors de 16 anys hauran de:

- Presentar el certificat de vacunació mitjançant verificació QR i mostrant la
documentació eventualment en cas de dubte identificatiu.

En cas de no disposar de la pauta de vacunació, també es podrà accedir amb alguna
de les següents opcions:
• Prova TMA o PCR amb un màxim de 72 hores d’antelació i amb resultat negatiu.
• Prova d'antígens (TRA) amb un màxim de 12 hores d’antelació i amb resultat 

negatiu.
• Certificat mèdic que acrediti haver passat la malaltia en un termini inferior a sis 

mesos.

Si no disposa d’un d’aquest document, no se li pot permetre l'accés a aquest museu.



Recordeu que per motius de seguretat i higiene dels nostres visitants i del nostre 
personal, és obligatori l’ús de mascareta per accedir al Museu Carmen Thyssen 
Andorra

Per la seva seguretat, es recomana que facin ús del gel hidroalcohòlic del 
dispensador que trobaran a les instal·lacions del museu, abans d’accedir i durant 
la vostra estada



Si us plau, respectin les senyalitzacions en tot moment,  per tal de garantir el 
correcte ús de les instal·lacions 



• 3 persones en l’espai destinat a botiga
• 20 persones en l’espai d’exposició

Per motius de comoditat durant la seva visita i d’acord amb les mesures de 
distanciament social, els aforaments seran els següents:

Seguiu la direcció marcada del recorregut de la visita

Eviteu les concentracions durant el recorregut



Per la seva seguretat, es recomana que utilitzi preferentment la targeta per 
realitzar pagaments

Per la seva comoditat poden fer reserva prèvia  i consultes de la seva visita a 
través del correu reserves@mcta.ad o trucant al +376 800 800 

mailto:reserves@mcta.ad


Per motius d’higiene en les seves visites, els dispositius de les audioguies es 
desinfecten diàriament i desprès de cada ús individual

Recomanem als nostres visitants que si volen poden utilitzar els seus auriculars 
amb les audioguies



Per la comoditat dels nostres visitants, es disposa de tovalloletes desinfectants per 
fer ús d’elements com:  les claus de guixetes, mànecs de portes per accedir al 
lavabo...etc

Les claus de les guixetes seran dipositades després del seu ús en la safata 
corresponent per a ser desinfectades diàriament i desprès del seu ús individual



Agraïm la seva col·laboració i treballem amb il·lusió per mantenir uns estàndards
de seguretat i qualitat pels nostres visitants


