


8. Geef de producten verpakt mee naar huis. (Ook gebakken vis enz.)

9. Houdt de afstand tussen verkoper en consument op minimaal 1,5 meter en communiceer dit ook goed naar de consument.

10. Zorg daar waar nodig voor voldoende desinfecterende gel of handzeep

11. Gebruik handschoenen bij versbereide producten.

12. Voorkom handcontact en gebruik zoveel mogelijk de pin voor betalingen en desinfecteer deze regelmatig.

13. Markeer als marktondernemer met linten, pilonnen en krijt waar consumenten moeten wachten bij de kraam en zorg dat daarbij de 1,5 meter
wordt gegarandeerd.

 
Als CVAH denken wij dat als marktondernemers deze regels in acht nemen, dan kunnen wij de markten openhouden en weer compleet maken met
non-food.
Zo kunnen wij de consument blijven voorzien van onze diversiteit in producten met de focus op verse en gezonde producten aangeboden in de
buitenlucht.
 
Voor de consument hebben wij ook nog een aantal tips:
 

Ben je verkouden of ziek, blijf dan thuis.

Kom alleen en doe gericht boodschappen. De markt is in tegenstelling tot vroeger geen uitje. Dat komt wel weer.

Neem afstand en houd afstand als er een rij wachtenden is. Attendeer ook andere mensen hier op.

Betaal zo veel mogelijk met de bankpas.

Als je met cash betaald maak dan geen contact met de handen van de ondernemer.

Neem je eigen boodschappentas mee

Was je handen voor je naar de markt vertrekt en was opnieuw als je weer thuiskomt.

Maak gebruik van papieren zakdoekjes en nies en hoest in je eigen elleboog.

 
Als CVAH zijn we ons bewust dat er lokaal grote verschillen zijn. Natuurlijk geldt maatwerk ter plekke. Kijk naar de mogelijkheden en durf aan te
passen.
Natuurlijk zijn wij altijd bereid om u bij te staan in deze.
We hebben geen keus en moeten met elkaar deze moeilijke tijd doorkomen en een beetje voor elkaar zorgen.
 
Met vriendelijke groet,
Namens het Centraal Bestuur

M. Bleeker – Steenstra, secretaris/penningmeester
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