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OHJEITA TURVALLISEEN KAUPANKÄYNTIIN

KIRPPUTORIEN JA MARKKINOIDEN YLLÄPITÄJILLE
On tärkeää, että teemme kaikkemme asiakkaiden
luottamusta ja yleistä turvallisuutta lisäävien toimenpiteiden osalta.
1. Kirpputorilla ja torilla olisi oltava yleisön käytössä selkeästi
merkitty yleinen käsienpesupiste, jossa olisi saatavilla
käsienpesuainetta ja kertakäyttöisiä käsipyyhkeitä. Tähän tarkoitukseen
käy myös käsidesillä varustettu selkeästi merkitty käsidesipaikka.
Kirpputori- ja markkinajärjestäjä saa yhdistykseltä KÄSIDESI-kyltin,
jonka voi kiinnittää puhdistuspaikkaa osoittamaan.
2. Kirpputorilla ja torilla tulisi olla erikseen vain kauppiaiden käytössä oleva selkeästi merkitty yleinen
käsienpesupiste, jossa olisi saatavilla käsienpesuainetta ja kertakäyttöisiä käsipyyhkeitä. Tähän tarkoitukseen käy
myös käsidesillä varustettu selkeästi merkitty käsidesipaikka. Kirpputori- ja markkinajärjestäjä saa yhdistykseltä
KÄSIDESI-kyltin, jonka voi kiinnittää puhdistuspaikkaa osoittamaan.
3. Edellyttäkää, että joka myyntipisteessä (jokaisella kauppiaalla) pitää olla selkeästi merkitty käsidesipullo
asiakkaita varten.
4. Edellyttäkää riittäviä turvavälejä eli suosittelemme vähintään 1 metrin väliä muihin myyntihenkilöihin ja
asiakkaisiin. Myyntipisteiden välillä olisi hyvä olla noin 4 metrin väli riittävien turvavälien takaamiseksi. Myös
maahan olisi hyvä merkitä esim. merkintäteipein jonottajien turvavälit. Mutta tässäkin asiassa on maalaisjärjen
käyttö sallittua eli Kirpputoreilla täytetään joka toinen myyntipaikka (Paikan koko on 4x4 metriä eli kaksi ruutua)
ja markkinoilla myyntipaikkojen välissä on oltava riittävästi tilaa tai teltan seinä.
5. Suositelkaa myyjille suojakäsineitä ja kasvomaskia aina myydessä.
6. Ohjeistakaa myyjiä, että he eivät antaisi asiakkaiden turhaa kosketella myynnissä olevia tuotteita. On parempi,
että myyjä antaa asiakkaalle hänen haluamansa tuotteen.
7. Ohjeistakaa myyjiä, että jos myyntipaikassa on useampia myyjiä, suositellaan järjestämään erillinen selkeästi
merkitty KASSA-piste, jossa yksi henkilö hoitaa keskitetysti rahastuksen. Pisteellä suositellaan olevan suojapleksi
asiakkaan ja myyntihenkilön välillä, maksupääte pitää pyyhkiä desinfioivalla aineella asiakkaiden välillä ja rahaa
käsitellessä ei samoilla suojakäsineillä käsitellä enää sen jälkeen myyntituotteita, kun niillä on käsitelty rahaa.
8. Korostakaa kaikessa toiminnassanne turvallisuutta ja tiedottakaa myös omassa tiedotuksessanne ja
markkinoinnissanne, että ”tori on turvallinen kauppapaikka” ja että teillä on turvallisuusasiat huomioitu.
9. Pitäkää nämä ylläpitäjän ohjeet asiakkaille turvalliseen kaupankäyntiin kirpputorilla ja torilla aina näkyvästi
esillä.
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KIRPPUTORIN HINNASTO 2020 ALKAEN
4X4m ruutu tarkoittaa kahta autoruutua. Seuraavassa kuvassa on esimerkkikuvat selventämään hinnastoa.
Tätä tulee jokaisen järjestäjän noudattaa, jotta myyjille on selkeää mitä maksavat paikastaan.

