
 

TARGOWISKO MIEJSKIE w Mońkach 
Obowiązkowe środki ochrony indywidualnej:  

 
 

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI WYMAGANE PODCZAS PROWADZENIA HANDLU  NA  
TARGOWISKU MIEJSKIM w Mońkach 

 

OSOBY KUPUJĄCE 
 

1. Obowiązkowo stosować rękawiczki jednorazowe. 
2. Przeprowadzić dezynfekcję rąk przed wejściem na teren Targowiska. 
3. Obowiązkowo stosować maseczkę ochronną zakrywającą usta i nos. 
4. Zachować bezpieczną odległość klient-klient, klient-sprzedawca, sprzedawca-sprzedawca  [ min. 2,0 metry ]. 
5. Stosować bezwzględnie zasadę maksymalnie 3 osób przy stoisku z zachowaniem bezpiecznej odległości [ min. 2,0 

metry ]. 
6. Ograniczyć  kontakt z każdą osobą, która ma objawy chorobowe układu oddechowego. 
7. W miarę możliwości korzystać głównie z płatności bezgotówkowych 

OSOBY SPRZEDAJĄCE 
 

1. Obowiązkowo używać indywidualnych środków ochrony  [ rękawiczki jednorazowe, maseczki ochronne ]. 

2. Umieścić w widocznym miejscu na stoisku tabliczki informujące klientów o obowiązku: 
a) zachowania bezpiecznej odległości między kupującymi oraz kupującym a sprzedawcą [ min. 2 metry ], 
b) o zakazie samodzielnego wyboru towaru (Towar podaje wyłącznie sprzedawca), 
c) znajdowania się maksymalnie 3 osób w obrębie jednego stoiska/straganu 

3. Nie dopuszczać do kontaktu z surowcem lub produktem osób, które mają objawy chorobowe dróg oddechowych, 
nawet łagodny kaszel albo oznaki gorączki.   
4. Podawać i pakować produkty przez sprzedającego, tak aby ograniczyć kontakt klienta z żywnością i innymi 
oferowanymi produktami. 
5.  Dezynfekować ręce po każdym kontakcie z pieniędzmi i okresowo w trakcie sprzedaży. 
6.  Zwracać uwagę klientom, aby nie kasłali i nie kichali w kierunku sprzedawcy oraz na sprzedawane produkty. 
7. Zachować odległość min. 10,00 metrów pomiędzy stoiskami handlowymi. 

 

Liczba osób przebywających na targowisku miejskim nie może być większa niż 
trzykrotność liczby punktów handlowych. 

Inkasenci mają prawo do sprawdzania czy wszystkie w/w wytyczne są spełniane. 
Prosimy o stosowanie się do zaleceń obsługi Targowiska. 

 

Sprzedający i osoby kupujące zapewniają we własnym zakresie środki ochrony osobistej  
[ rękawiczki jednorazowe, maseczki ochronne, płyn dezynfekcyjny ]. 

 

W przypadku nie dostosowania się do w/w wytycznych Administrator Targowiska 
Miejskiego w Mońkach będzie zmuszony do zamknięcia targowiska bądź ograniczenia 

jego funkcjonowania. 
 

Liczymy na Państwa zrozumienie i zastosowanie się do powyższych procedur. 


