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INFORMACJA
O OTWARCIU TARGOWISKA W WARCE
I NOWYCH ZASADACH JEGO FUNKCJONOWANIA
Zakład Usług Komunalnych w Warce Sp. z 0.0. informuję, że od dnia 22.04.2020r.
wznawia funkcjonowanie targowiska miejskiego w Warce przy ul. Nowy Zjazd
i do odwołania określa nowe zasady prowadzenia handlu na targowisku:
1) Targowisko czynne jest w środy i soboty w godz. od 4:00 do 12:00.
2) Wprowadza się następujące ograniczenia w ruchu pojazdów mechanicznych
oraz ruchu pieszym na terenie Targowiska:
a) wjazd kupców na teren Targowiska oraz wyjazd jest możliwy jedynie
poprzez bramę nr 2 usytuowaną od strony ul. Mostowej,
b) klienci moqg wchodzić na teren Targowiska jedynie poprzez wejście
usytuowane na rogu przy ul. Nowy Zjazd i Alei PTTK (furtka)_,
c) klienci moqg opuszczać teren Targowiska jedynie poprzez przejście
w bramie nr 5 usytuowane od strony Alei PTTK (przy kopcu)_,
3) na terenie Targowiska w tym samym czasie może przebywać nie więcej
niż 4 osoby na każde czynne stanowisko handlowe w którym prowadzony
jest handel z wyłączeniem osób stanowiących obsługę tych stanowisk;
4) osoby przebywajgce na terenie Targowiska zobowiązane są zachować
bezpieczna odległość od innych osób wynoszącą nie mniej niż 2 metry;
5) Wprowadza się następujące zasady sanitarne na terenie Targowiska:
a) osoby dokonujgce zakupów na terenie Targowiska zobowiązane są
nosić podczas zakupów rękawiczki jednorazowe oraz majg obowiązek
zakrywania ust i nosa przy pomocy odzieży lub jgj cześci, masek,
maseczek

albo

kasku

ochronnegg.

UWAGA!

Osoby

nie

przestrzeqgjgce powyższych zasad nie beda wpuszczane na teren
Targowiska.
b) Zarządca Targowiska zapewni środki do dezynfekcji rąk dostępne przy
wejściu na teren Targowiska oraz przy budynku sanitarnym,
c) Osoby prowadzące działalność handlową na terenie Targowiska
zobowiązane są do:
- wyposażenia swojego stanowiska handlowego w płyny dezynfekujące
oraz dokonywania co najmniej raz na godzinę dezynfekcji tego
stanowiska lub stanowiska kasowego,

- zapewnienia osobom obsługującym stanowiska handlowe rękawiczek
jednorazowych, środków do dezynfekcji rąk oraz środków ochrony
osobistej.
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- zapewnienia odległości pomiędzy stanowiskami pracy wynoszącej co
najmniej 1,5 metra;
- zapewnienia, ażeby przy jednym stanowisku nie przebywało
jednocześnie więcej niż 4 osoby, a odległość pomiędzy każdą z tych
osób była nie mniejsza niż 2 metry.
6) Zarządca Targowiska lub podmioty działające wjego imieniu dokonywał będzie
weryfikacji ilości osób wjeżdżających/wchodzących na teren Targowiska oraz
ilości osób je opuszczających celem bieżącego ustalania przestrzegania zasad
określonych w pkt. 3) Osoby dokonujące weryfikacji, o której mowa w
zdaniu poprzedzającym uprawnione są do czasowego ograniczenia
możliwości wjazdulwejścia na teren Targowiska w celu zapewnienia
przestrzegania limitów maksymalnej liczby osób, które wjednym czasie
mogą przebywać na Targowisku.
7) Zarządca Targowiska uprawniony jest do przeprowadzania kontroli
przestrzegania przez osoby prowadzące działalność handlową lub usługową
na terenie Targowiska zobowiązań określonych w pkt. 5) i pkt. 6) a w
przypadku stwierdzenia naruszeń w powyższym zakresie może podjąć
działania w celu przywrócenia stanu zgodnego z zasadami określonymi
z obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności uprawniony jest do
nakazania zamknięcia stanowiska handlowego na którym doszło do
naruszenia.
8) W przypadku gdy w związku z nie przestrzeganiem przez osobę prowadzącą
działalność handlową lub usługową na terenie Targowiska przepisów
wprowadzonych w związku ze stanem epidemii na Zarządcę Targowiska
nałożone zostaną sankcje, a w szczególności kary administracyjne, osoba
która dopuściła się naruszenia skutkującego nałożeniem tych sankcji
zobowiązana będzie do naprawnienia szkód powstałych z tego tytułu.
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