Zarządzenie Nr 66/2020
Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin
z dnia 21 kwietnia 2020 r.
w sprawie otwarcia targowiska „MÓJ RYNEK” w Żurominie
Na podstawie art. 31 i art 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) w związku z Rozporządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu
epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 491 ze zm.) zarządza się , co następuje :

§ 1.
Z dniem 25 kwietnia 2020 r. do odwołania otwiera się targowisko miejskie „MÓJ RYNEK”
w Żurominie , na zasadach określonych w niniejszym zarządzeniu .

§ 2.
W okresie, o którym mowa w § 1:
1) handel będzie odbywać się wyłącznie w wyznaczonych miejscach sprzedaży,
2) na terenie targowiska mogą przebywać maksymalnie 4 osoby na jedno miejsce
prowadzenia sprzedaży, nie wliczając w tę liczbę obsługi stoisk , (Rozporządzenie Rady

Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń,
nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii , Dz. U. z 2020 r. poz. 697 ),
3) osoby przebywające na terenie targowiska mają obowiązek noszenia rękawiczek oraz
zakrywania, przy pomocy odzieży lub jej części, maski albo maseczki, nosa i ust,
4) w przypadku miejsc sprzedaży z żywnością, gdzie dostęp do wody jest utrudniony, ręce
należy dezynfekować przy użyciu płynów dezynfekujących lub chusteczek nasączonych
takim płynem,
5) płyny dezynfekujące przy każdym stanowisku zapewnia sprzedawca,
6) sprzedawca ma obowiązek podawać i pakować produkty, tak aby ograniczyć kontakt
klienta z żywnością,
7) sprzedawca w miarę możliwości powinien zapewnić terminale płatnicze, a w przypadku
braku takiej możliwości, obowiązany jest dezynfekować ręce po każdym kontakcie
z pieniędzmi,
8) sprzedawca powinien przestrzegać, aby minimalna odległość między klientami przy jego
stanowisku sprzedaży wynosiła nie mniej niż 2 metry.

§ 3.
1) Na terenie targowiska należy umieścić tablice informujące o ograniczeniach wynikających
z niniejszego zarządzenia.
2) Przy wejściu głównym należy zapewnić płyn dezynfekujący do rąk.

