
Tisztelt Vásárlóink! 
2020. április 24-től a piac az alábbi módosításokkal fog muködni: 

- nyitvatartási idő: 09.00 órától 14.00 óráig 

- 09.00 óra előtt a piac területére vásárlóknak belépni tilos 

- 65. életévét betöltött személy a piacot csak 09.00 és 11.00 óra közötti időben látogathatja 

- 65. életévnél fiatalabb személy a piacot csak 11.00 és 14.00 óra közötti időben látogathatja 

- piac területére belépni szájmaszkban és kesztyűben lehetséges 

- piac területére belépés előtt kézfertőtlenítő használata kötelező 

- piac területén 14. életévénél fiatalabb személy nem tartózkodhat 

- piac területére családonként lehetőleg 1, indokolt esetben legfeljebb 2 személy léphet be 

- a piac területére kutyát bevinni tilos 

Kérjük együttműködésüket és megértésüket az emberi élet védelme 

és a járványügyi előírások betartása érdekében 1 

:;~ 
Elek Sán1é:Jor 

lürükbálint Vúros Ünkonnúnyzata 
polgármester 



Tájékoztató a törökbálinti piac nyitvatartásáról 
és működéséről 

Felhívjuk tisztelt Vásárlóink 
figyelmét a Kormány 2020. 
március 16. napján kiadott 
46/2020. {Ill. 16.) Korm. 
rendelet és 71/2020. (111. 27. ) 
Korm. rendelet értelmében 
az élet- és vagyonbiztonságot 
veszélyeztető tömeges meg
betegedést okozó humán 
járvány megelőzése, illetve 
következményeinek elhárí
tása, a magyar állampolgárok 
egészségének és életének 
megóvása érdekében hozott 
döntésekre, intézkedésekre. 
A kihirdetett vészhelyzet jog
szabályi rendelkezései miatta 
piacunk 

2020. április 3-án, pénteken 
09.00-15.00 óra között tart 

A 71/2020. (111.27.) Korm. ren
delet szerint mindenki köteles 

nyitva. más emberekkel a szociális 
A 71/2020. (Ill. 27.) Korm. ren- érintkezést - a közös háztar-
delet értelmében, 2020. már- tásban élők kivételével - a le-
cius 28-tól a 65. életévét be- hető legkisebb mértékűre kor-
töltött személy a piacot 09.00 látozni, és a másik embertől 
óra és 12.00 óra közötti idő- legalább 1,5 méter távolságot 
ben látogathatja. tartani. 
A piacon 09.00 óra és 12.00 A jogszabályi előírásokat mun-
óra közötti időben az ott fog- katársaink folyamatosan ellen-
lalkoztatottak kivételével kizá- őrzik, azok megsértése esetén 
rólag a 65. életévét betöltött az illetékes hatóságokat érte-
személyek tartózkodhatnak! sítjük. A jogszabály értelmé-
A 65. életévnél fiatalabb sze- ben az előírások megszegése 
mélyek 12.00-15.00 óra kö- szabálysértés, amely esetén a 
zött látogathatják a piac terü- pénzbírság legalacsonyabb 
letét. összege ötezer forint, legma

gasabb összege ötszázezer fo
rint. 

CD A piac területére történő belépés a 
látogatók számától függően korláto
zásra kerülhet. Mindenki köteles kö

vetni az intézkedő személyek utasítá

sait! 

CD A lángossütő helyiségébe - az ott 
foglalkoztatottak kivételével -
belépni, benyúlni tilos. 

CD A piac területét kizárólag vásár
lás céljából lehet igénybe venni, 

azt a vásárlást követően a lehető 
legrövidebb időn belül el kell 

hagyni ! 

CD Belépésnél a kézfertőtlenítés min
denki számára kötelező! 

CD Sorban állás esetén 2 méteres távol
ság megtartása kötelező! 

CD A vásárlók a közvetlenül fogyaszt
ható termékek esetében csak a meg
vásárolt terméket érinthetik meg! 

CD A piac területén a kesztyű mellett 
szájmaszk, esetleg kendő vagy sál vi
selése javasolt, ami egyszerre fedi az 

orrot és szájat is! 

Kérjük megértésüket és együttműködésüket az emberi élet védelme és a j árványügyi e lőírások betartása érdekében! 

~ o :tS4l1'l -

r ~~~.~ (~1~oa~~~ 
# 


	C:\Users\kallone.h.szilvia\Desktop\piac-korlatozas-20200424.pdf
	C:\Users\kallone.h.szilvia\Desktop\Tajekoztato-piac-A3-formazott.pdf

