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Dodatkowe zasady regulaminu giełdy w związku z
COVID-19
Firma Sawa-Expo nie jest odpowiedzialna za utrzymanie reżimu sanitarnego
przez handlujących oraz klientów giełdy w trakcie jej trwania. W związku z tym cała
odpowiedzialność dotycząca dopełnienia obowiązków, zakazów i nakazów
wynikających z rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych
ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem epidemii z dnia 19 kwietnia
2020 r. oraz innych przepisów prawa z związku ze stanem epidemii spoczywa na
podmiotach prowadzących handel oraz klientach.

Firma Sawa-Expo, jako organizator zapewni płyn do dezynfekcji rąk w …
punktach, ogrodzonego terenu Giełdy Wschód.
Uczestnictwo w Giełdzie oznacza pełną akceptację powyższych zasad i
ograniczeń.
Niezastosowanie się do wszystkich zasad regulaminu, będzie wiązało się z
koniecznością ograniczenia zakresu handlu na giełdzie, w ekstremalnym przypadku
zamknięciem giełdy.

Powyższe dodatkowe zasady do regulaminu obowiązują od dnia 30 maja 2020r., aż
do odwołania.

Właściciel
Sawa-Expo
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Dodatkowe zasady regulaminu giełdy w związku z
COVID-19
Do Uczestników Giełdy Towarowo Samochodowej „Giełda Wschód” w
Skołoszowie należy bezwzględne stosowanie się do zasad poniższego reżimu
sanitarnego:
1. Podmioty prowadzące handel są zobowiązane zapewnić klientom rękawiczki
jednorazowe lub środki do dezynfekcji rąk.
2. Podmioty prowadzące handel oraz klienci zobowiązani są do stosowania rękawiczek
jednorazowych lub środków do dezynfekcji rąk.
3. Nakłada się obowiązek zakrywania ust i nosa przy pomocy maski lub maseczki.
4. Należy stosować zasady bezpieczeństwa żywności-restrykcyjnie i z pełną
świadomością.
5. Należy ograniczyć kontakty z każda osobą, która ma objawy chorobowe ze strony
układu oddechowego.
6. Należy zachować obowiązek wynikający z obowiązujących przepisów zachowania
bezpiecznej odległości wszystkich osób na Giełdzie, w tym: klient-klient, klientsprzedawca, sprzedawca-sprzedawca nie mniejszą niż 2 m od siebie.
7. Sprzedaż artykułów gastronomicznych może odbywać się tylko na wynos, to znaczy,
że jest bezwzględny zakaz aranżowania miejsc do spożywania posiłków w postaci
stołów i ławek. Złamanie wskazanego zakazu spowoduje konieczność czasowego
wyłączenia organizacji działalności gastronomicznej na giełdzie.
8. Przy każdym stanowisku handlowym mogą przebywać maksymalnie 4 osoby- z
wyłączeniem osób stanowiących obsługę stoiska.

