Felhívás
a városi piac ideiglenes megnyitásáról

Tisztelt Lakosság! Kedves Bátaszékiek!
Ahogy arról már korábban tájékoztattam Önöket, a Városi Piac üzemeltetését 2020. március
19. napjától visszavonásig a 2/2020. számú polgármesteri utasítás alapján szünetel.
A közelgő húsvéti ünnepekre tekintettel az alábbi időpontokban, az alábbi szabályok betartása
mellett az 5/2020. számú utasításommal
a Városi Piac ideiglenes megnyitását engedélyezem.
A Városi Piac ideiglenes megnyitására kerül sor
2020. április 4. napján és április 11. napján (szombaton) 6-11 óráig,
a mezőgazdasági őstermelők által értékesíthető termékek (különösen zöldség, gyümölcs,
virág, füstölt húsárú) árusítása céljából.
Felhívom figyelmüket a Városi Piac ideiglenes nyitva tartása alatt alkalmazandó szabályokra,
melyek a következőek:
Saját és családja érdekében a 65. életévét betöltött személy a piacot 9- 11 óra közötti
időben látogathatja. A piacon 9- 11 óra közötti időben az árusok és az üzemeltető
kivételével kizárólag a 65. életévét betöltött személy tartózkodhat.
Árusokra vonatkozó előírások:
1. Az árusítás érdekében felállítandó standokat egymástól legalább 2 méter távolságra kell
elhelyezni.
2. Az árusok kötelesek az árusítás során védőeszközöket (szájmaszk, gumikesztyű vagy
egyszer használatos kesztyű) alkalmazni.
3. Az értékesítésre kerülő terméket, annak kimérése, csomagolása érdekében kizárólag a
termék árusítója érintheti meg elsősorban fogóeszközzel vagy gumikesztyűben/egyszer
használatos kesztyűben.
4. Alapvető elvárás valamennyi értékesítésre kerülő élelmiszer szennyeződéstől,
cseppfertőzéstől való védelme, amely biztosítható például a termékek lefedésével
és/vagy légterelő plexivel ellátott pult használatával.
5. Az árusokra vonatkozó szabályok betartását a Bát- Kom 2004 Kft. ellenőrzi. Azon árus
számára, aki e rendelkezéseket nem tartja be, az árusítást felfüggeszti.
Vásárlókra vonatkozó rendelkezések:
1. A vásárlók számára javasolt - egészségük megóvása érdekében – szájmaszk és
gumikesztyű használata.

2. A vásárlók a vásárlás során kötelesek legalább egymástól 1,5 méter távolságot
megtartani.
3. A vásárlás során a megfelelő távolságban történő sorban állás betartásáról és rend
fenntartásáról a Polgárőrség gondoskodik.
Kérem a Tisztelt Lakosságot, hogy ezen, az egészségünk védelme, de szükségleteik
kiszolgálása érdekében meghozott döntést szíveskedjenek fegyelmezetten tudomásul venni és
betartani.
Köszönöm együttműködésüket.
Bátaszék, 2020. április 1.

