
ZASADY FUNKCJONOWANIA TARGOWISKA MIEJSKIEGO  

W SZYDŁOWCU W CZASIE EPIDEMII 
 

Wprowadza się na okres od dnia 9 maja 2020r. do odwołania szczególne zasady 

dotyczące organizacji i funkcjonowania Targowiska Miejskiego w związku 

z wystąpieniem stanu epidemii wywołanym wirusem SARS-CoV-2. 

Informujemy, że: 

Targowisko Miejskie w Szydłowcu czynne w środy i soboty dla osób prowadzących 

handel w godzinach od 5:00 do 13:00, natomiast dla kupujących od 6:30 

do godziny 13:00. 

UWAGA! 

Osoby wykazujące wszelkie objawy chorobowe nie mogą przebywać na Targowisku 

Miejskim – dotyczy to osób kupujących jak i handlujących. 

1. Na targowisku dopuszcza się handel wyłącznie artykułami: 

a. żywnościowymi; 

b. chemiczno-sanitarnymi; 

c. roślinami i kwiatami;  

d. drogeryjnymi; 

e. tekstylnymi i obuwiem. 

2. W tym samym czasie na targowisku mogą przebywać nie więcej niż 2 osoby 

na jedno miejsce prowadzenia sprzedaży, z wyłączeniem osób stanowiących 

obsługę targowiska oraz straganów. 

3. Należy zachować bezpieczną odległość wynoszącą minimum 2 metry w relacji 

klient- klient a także klient- sprzedawca, za wyjątkiem przekazania towaru 

i dokonywania płatności. 

4. Osoby przebywające na targowisku mają obowiązek zakrywania ust i nosa przy 

pomocy maseczki, odzieży lub jej części oraz używać rękawiczek jednorazowych. 

Osoby nie posiadające maseczek i jednorazowych rękawiczek nie zostaną 

wpuszczone na teren targowiska. 

5. Jeżeli miejsce prowadzenia sprzedaży jest oddzielone od klientów dodatkową 

przesłoną ochronną, zakrywanie ust i nosa przez sprzedawców może 

być realizowane przy pomocy przyłbicy. 

6. Sprzedający ma obowiązek zapewnić Klientom dostęp do środków 

dezynfekujących oraz rękawiczek jednorazowych. 



7. Na straganach i stoiskach z żywnością zakazuje się kontaktu kupującego 

z produktami. 

8. Wszystkie produkty i towary pakuje i podaje sprzedający, dlatego też 

dla ułatwienia płynności handlu na stanowisku handlowym powinny być 2 osoby: 

1osoba obsługująca klienta 2 przyjmująca pieniądze. 

9. Wyklucza się samoobsługową sprzedaż wyrobów piekarskich i cukierniczych. 

10. Sprzedawcy mają obowiązek przestrzegać określonych przepisami prawa 

wymagań w zakresie ochrony przed mikrobiologicznym zanieczyszczeniem 

żywności. 

11. Sprzedawcy zobowiązani są stosować się do zaleceń Zarządcy Targowiska 

Miejskiego. 

12. Każdy sprzedawca zobowiązany jest do przestrzegania zasad higieny i powinien 

podjąć szczególne środki ostrożności podczas prowadzonej działalności handlowej.  

13. Nieprzestrzeganie powyższych zasad będzie skutkowało usunięciem 

z targowiska, poniesieniem odpowiedzialności wynikającej z art. 54 kodeksu 

wykroczeń.  

14.  Po zakończonym handlu sprzedający zobowiązany jest pozostawić swoje 

stanowisko posprzątane wraz z usunięciem nieczystości. 

Wszystkie wprowadzone ograniczenia na Targowisku Miejskim w Szydłowcu 

podyktowane są  troską o zdrowie mieszkańców Gminy Szydłowiec 

(zarówno kupujących, jak i handlujących). 

W tym trudnym czasie prosimy Państwa o podporządkowanie się zaleceniom, 

co znacznie ułatwi pracę, a zarazem zapewni bezpieczeństwo. 

 

ZARZĄDCA TARGOWISKA  

Spółka Wodociągi i kanalizacja Sp. z o.o. w Szydłowcu 


