
Vapaasti kopioitavissa, on myös ladattavissa osoitteesta www.markkina.net

Det är viktigt att vi gör vårt yttersta för att vidta åtgärder för att öka kundernas förtroende och 
allmän säkerhet. Nedan en lista med några av de viktigaste punkter:

1. Du kommer väl inte och sälja dina produkter om du är sjuk eller med symptom av Coronavirus.
Respektera dina medmänniskor.

2. Tvätta händerna noggrant eller använd desinfektionsmedel för händer så ofta som möjligt.

3. Desinfektionsmedels �askor bör �nnas på alla försäljningsplatser och skall vara tydligt markerade.

4. Använd alltid skyddshandskar när du säljer dina varor, byt handskarna ofta.

5. Låt inte kunderna röra i produkterna i onödan. Det är bättre att försäljaren ger kunden den 
produkt hen vill ha.

6. Kom ihåg och rengöra kontaktytorna ofta. Torka av kontaktytor, dörrhandtag, stolar och 
bord varje dag, helst två gånger per dag. På ett område där det �nns mycket kunder så 
rekommenderas det att torka ytorna 2-4 gånger per timme.

7. Om det �nns många försäljare på samma plats var god och pricka ut noggrant  en KASSA, där 
endast en person  sköter om alla betalningar. Vid kassan bör det �nnas ett skyddsplexiglas mellan 
försäljaren och kunden, betalningsterminalen skall rengöras med desinfektionsmedel efter varje 
kund.  Efter du har hanterat pengar bör de handskarna bytas före man börjar röra i produkterna.

8. Håll säkerhetsavstånd till andra försäljare, vi rekommenderar minst en meter. 
I situationer där det blir kö, skall människorna påminnas om avstånden och hjälpa till dem att hålla 
säkerhetsavståndet. Underhållningen av säkerhetsavstånden kan säkerställas med en tillräcklig 
personal eller med skyltar som påminner om avstånden.

9. Använd ansiktsmask om möjligt, du skyddar dej själv och andra.

10. Betona säkerheten i all din verksamhet samt  informera 
i er egen marknadsföring och uppgifter att ni har tagit 
säkerheten i beaktande.

11. Förvara instruktionerna från Tori- ja markkinakaupan 
palvelukeskus. Håll dem framme för kunderna på ett 
framträdande ställe på din försälningsplats.

Instruktionerna kan lätt laddas ner och skrivas ut 
från www.markkina.net 
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FÖR KUNDER:
Det är viktigt att vi alla gör vårt yttersta för allmän säkerhet.

Här nedan några av de viktigaste punkter som bör beaktas.

1. Du kommer väl inte till marknaden sjuk eller med symptomer av koronavirus.
Respektera dina medmänniskor.

2. Tvätta händerna nogrant och använd desinfektionsmedel. 
Desinfektionsmedel hittar du på tydligt utmärkta ställen vid alla 

försäljningspunkter och runt om området.

3. Rör ej vid dina ögon, näsa eller munnen 
om du inte just har tvättat händerna.

4. Hosta eller nys i en engångsservett och släng den genast i soporna. 
Om du inte har servetter så hosta eller nys i ärmen på blusen. Inte i händerna.

5. Håll tillräckligt avstånd mellan andra människor/kunder, 
vi rekommenderar en minst meters avstånd. 

6. Rör ej i onödan produkter som är till salu. 
Låt försäljaren ge dej produkten du vill köpa.

7. Lämna inte och avnjuta köpta livsmedel vid marknadsområdet, 
t.ex. bänkar, trappor eller dylikt. Utan avnjuta dem på de utmärkta platser 

vid marknaden eller där hemma. Kom ihåg handhygienen. 

8. Använd ansiktsmask om möjligt, då skyddar du dej själv och andra.

TACK!
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