Wójt Gminy Łapanów informuje, że od dnia 13.05.2020 r. (środa) zostaje częściowo otwarty
Plac Targowy.
Aby zapewnić wszystkim korzystającym optymalne warunki bezpieczeństwa w związku z
epidemią SARS-CoV-2 ustalamy zasady bezpieczeństwa obowiązujące na targowisku:
• wejście kupujących na teren targowiska możliwe będzie przez furtkę od drogi wojewódzkiej
966 Wieliczka-Tymowa,
• przy wejściu należy zdezynfekować ręce udostępnionym środkiem dezynfekującym,
• handel będzie odbywał się tylko artykułami: produkty spożywcze, płody rolne, sadzonki,
nasiona oraz drobny inwentarz gospodarski,
• ilość osób wchodzących wg następującego przelicznika: ilość stanowisk handlowych x 4
w zależności od ilości handlujących na placu,
• nakaz stosowania rękawiczek i maseczek ochronnych,
• ﬁnalizacja transakcji, jeśli to możliwe przy użyciu kart płatniczych,
• osoby oczekujące w kolejce na wejście na teren targowiska powinny zachować od siebie
bezpieczny odstęp min. 2 metry,
• na teren targowiska mogą wjeżdżać tylko pojazdy sprzedawców.
GODZINY FUNKCJONOWANIA TARGOWISKA DLA KUPUJĄCYCH:
• 6:30 -12:00
INFORMACJA DLA SPRZEDAWCÓW:
• wjazd będzie się odbywać od godz. 5:30 do 06:30 bramą od drogi wojewódzkiej 966
Wieliczka-Tymowa w celu prawidłowego ustawienia stanowisk,
• handel będzie możliwy tylko artykułami: produkty spożywcze, płody rolne, sadzonki,
nasiona oraz drobny inwentarz gospodarski,
• zakaz handlu artykułami przemysłowymi, odzieżą, meblami, itp.
• handlujący zobowiązany jest do posiadania rękawiczek, maseczek, płynu dezynfekującego
na każdym stanowisku,
• należy zachować 2 m odległości pomiędzy stoiskami prowadzącymi sprzedaż;
• w przypadku handlu pieczywem, każdy jeden produkt musi zostać zapakowany w osobne
woreczki foliowe. Jajka nie mogą być pakowane przy kliencie, mogą być sprzedawane tylko w
zapakowanych już wytłaczankach,
• przy wejściu znajdują się zalecenia Głównego Inspektoratu Sanitarnego, do którego
handlowcy muszą się zastosować,
• podawać i pakować produkty, tak aby ograniczyć kontakt klienta z żywnością.
• handlowcy ustawiają się zgodnie z przepisami, klient w odległości od sprzedawcy, a
następnie towar. Towar znajduje się za sprzedawcą, nie jak dotychczas pomiędzy klientem i
sprzedającym,
• handlowcy zobowiązani są zapoznać się z przepisami Głównego Inspektoratu Sanitarnego,
oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19.04.2020 r. w sprawie ustanowienia
określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.
Przypominamy o dokonywaniu przemyślanych zakupów, tak aby umożliwić wszystkim
chętnym wejście na teren targowiska.
W przypadku wejścia w życie dodatkowych obostrzeń wprowadzanych przez przepisy
ogólnokrajowe, uwarunkowanych zmieniającą się sytuacją, dopuszczamy możliwość
wprowadzenia zmian w przedstawionych powyżej zasadach. W przypadku wejścia w życie
zmian luzujących obostrzenia, wprowadzone zostaną kolejne asortymenty do handlu.
W przypadku wzrostu zachorowań, lub niestosowania się do zalecanych przepisów targowisko
ponownie zostanie zamknięte.
Zarządzenie Wójta Gminy

