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Annak érdekében, hogy a lehető legkisebb mértékben járuljunk hozzá az új koronavírus terjedéséhez a terület az alábbi
feltételekkel lesz látogatható:
▶ Árusító helyenként csak a 2020 februárban bérlettel rendelkező árusok árulhatnak. Nem bérletes árust a védőtávolságok betartása érdekében csak korlátozott számban engedjük be a területre.
▶ A kapuk bejáratánál rendezők, ellenőrök állnak. Ők csak a bérlettel
rendelkező árusokat engedik be, és felhívják a figyelmet a szociális
távolságtartás szükségességére.
▶ Az árusok csak védőmaszkban árusíthatnak, a vásárlók csak maszkban vagy az arcukat (orrot és szájat is) eltakarva léphetnek be a Vásártérre, ennek viselése kötelező. Ezt a beléptetésnél ellenőrzik a
rendezők.

Az árusítóhelyekről:
▶ Minden árusítóhelyen az ott szolgálatban lévő rendező koordinálja,
hogy az árusok egymástól legalább 2 méter távolságban legyenek a
szociális védőtávolság biztosítása érdekében.
▶ A sátras árusítóhelyeken minden árus kinyithat, a forgalmat és a
szociális védőtávolság betartását itt rendezők felügyelik.
▶ Az állat- és kisállat árusítósoron az árusítóhelyek között minimum
2 méter távolságot megtartva lehet árusítani.
▶ Az ételsor árusainál a helyben fogyasztás, ülő és álló asztalok használata az előírások betartásával engedélyezett. A szociális védőtávolság betartását az árusoknak kell biztosítaniuk vendégeik részére.
A kihelyezett asztalok, kiülők legalább félóránkénti fertőtlenítőszeres tisztításáról az árusnak kell gondoskodnia.

FORDÍTS! ❱❱❱

A Vásártér magánterület, ezért ott a parkolásért továbbra is fizetni kell,
az a szokásos díj ellenében történik.
A Vásártéren a rendezők folyamatosan ellenőrzik az árusok elhelyezkedését, koordinálják azt, és biztosítják a látogatók szociális távolságtartását. Kérünk minden árust és vásárlót, hogy tartsák be a rendezők
utasításait. Azért dolgozunk, hogy biztosítsuk a rendezett és minél biztonságosabb vásárlás feltételeit.
Az irodában, mosdókban, főbejáratoknál kézfertőtlenítő szereket helyezünk el, melyet kérünk rendeltetés-szerűen használni.
A Vásártér látványos pontjain és a bejáratoknál megtalálhatók lesznek
a Vásártérre vonatkozó egészségügyi szabályok és az azok betartására
figyelmeztető feliratok.
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Az új koronavírus járvány kapcsán elrendelt
veszélyhelyzet kezdetén a vásárteret azért zártuk be,
hogy elősegítse a betegség terjedésének megelőzését,
az egészségmegőrzést.
Az üzemeltető ezért fenntartja a jogot arra, hogy –
amennyiben a Vásártéren tömeg alakul ki – korlátozza
az oda belépők és az ott tartózkodók számát.

VÁSÁRTÉRI BÉRLŐINKNEK
Az aktuális bérleti díjak befizetése a Vásártér újbóli megnyitásától lehetséges.
A bérlet folyamatosnak minősül és mindenkinek tartjuk a helyét.
Befizetés az újbóli megnyitástól rá következő év február utolsó napjáig terjedő időszakra lesz lehetséges.

