Ajuntament de Pals
NORMES DE SEGURETAT SANITÀRIA PER AL MERCAT DE VENDA AMBULANT

Ajuntament
1. S’ampliarà la superfície destina a la zona de mercat per tal de mantenir una
separació superior a 2,5 metres entre les parades d’una mateixa línia i 6 metres entre
dues parades enfrontades.
2. Es delimitarà la zona amb cinta d’obra o tanques, de forma coordinada amb els
comerciants, per tal de controlar l’entrada i sortida dels clients, evitant aglomeracions.
3. Es definiran un punts d’accés i un punt de sortida del recinte.
4. La Policia vetllarà perquè es mantingui la distància de seguretat. Si una persona
manifesta símptomes compatibles amb el COVID-19, haurà d’abandonar l’espai.
Parades
1. La distància entre venedor i client, així com la distància entre clients en la zona
d’espera no serà mai inferior a 2 metres.
2. Els establiments hauran de
o

Senyalitzar de forma clara la distància de seguretat de dos metres entre clients,
amb marques en el terra, balises, o rètols.

o

Posar a disposició dels clients dispensadors de gels hidroalcohòlic o
desinfectant a l’entrada

o

Evitar la manipulació directa dels productes per part dels clients; serà el venedor
qui prestarà el servei. A més, un mateix venedor mai podrà atendre a més d’un
client simultàniament.

o

No s’exposaran productes de prova no destinats a la venda que impliquin la
manipulació directa per successius clients

o

Fomentar el pagament mitjançant targeta i desinfectant el TVP després de cada
ús, si ha estat manipulat per el client.

o

Netejar i desinfectar amb freqüència les parades.

o

Disposar de papereres amb tapa (preferiblement amb pedal) per dipositar els
residus. Aquestes papereres s’hauran de netejar i desinfectar amb freqüència

Roba
1. Es controlarà l’accés als provadors
2. Els emprovadors es desinfectaran després de cada utilització
3. Les peces emprovades o retornades no es podran tornar a posar a l’exposició i
venta. Es guardaran en un recipient tancat per posar-les en quarantena.
Calçat
1. Es facilitaran mitjons d’un sol ús o bosses per provar el producte
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2. Les peces emprovades no es podran tornar a posar a l’exposició i venta. Es
guardaran en un recipient tancat per ser desinfectats posteriorment.
Vehicle de transport i venta ambulant
1. Es netejaran amb freqüència, amb especial atenció a totes les superfícies que
s’hagin pogut tocar amb les mans.
2. Es netejaran i desinfectaran després de cada jornada.
Venedors
1. Us obligatori de guants, mascareta i gel desinfectant
2. El nombre de treballadors per parada estarà limitada a la longitud; haurà de
permetre mantenir la distància de 2 metres entre treballadors
Clients
1. S’ha de respectar la distància de 2 metres entre clients qualsevol moment.
2. No es permet manipular la mercaderia.
3. Abans d’emprovar una peça (de roba, calçat ...) es demanarà guants o mitjons d’un
sol ús. No serveix que ja porti els guants posats.
4. El temps de permanència en cada parada serà l’estrictament necessari per
realitzar la compra.

Normes i recomanacions redactades segons:
Ordre SND/399/2020, de 9 de maig per la flexibilització de determinades
restriccions d’àmbit nacional establertes per la declaració de l’estat d’alarma, en
aplicació de la Fase 1 del Pla per a la transició cap a una nova normalitat
Protocol i Guia de bones pràctiques dirigides a l’activitat comercial en
establiments físics i no sedentari, del Govern d’Espanya.
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo - Ministerio de Sanidad

