Anbefalinger ved handelsdager og markeder, for å
hindre smittespredning av koronavirus (Covid-19)
Dato: 28.8.2020

Det er flere kommuner som nå vurdere å arrangere ulike handles- og markedsdager i sentrum av
kommunene utover høsten. Kommuneoverlegeforum for Hallingdal (KOLF) og Miljøretta helsevern
Hallingdal (MHVH) har blitt enig om å gå ut med følgende anbefalinger for organisering av
handelsdager og markeder:
For den lokale handelsstanden:








Sørg for god og godt synlig informasjon om de generelle smittevernreglene til kundene, som
avstand, håndhygiene og unngå unødig berøring av varer.
Sørg for tilrettelegging for at kunder kan ha god håndhygiene. Hånddesinfeksjonsmiddel bør
være tilgjengelig ved inngang, og gjerne også på disken.
Gjør en vurdering på om det er behov for å innføre en antallsbegrensning i butikken på travle
dager. Ved handelsdager bør man sørge for at man har en ansvarlig som påser at
smittevernreglene overholdes.
Hvis deler av butikken flytter ut på gaten, med stand eller tilbudsvarer, må man sørge for god
fordeling og plass mellom stativ/reoler/disker ol, slik at kunder kan holde avstand.
Oppfordre til elektroniske betalingsløsninger.
Ha rutiner for jevnlig renhold av kontaktpunkter som dørhåndtak, disk, bankterminal ol,
tilpasset mengden besøkende.

For tilreisende boder og aktiviteter:













Midlertidige markeder og messer faller inn under definisjonen for arrangement, og må derfor
følge nasjonale retningslinjer: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/rad-og-informasjontil-andre-sektorer-og-yrkesgrupper/anbefalinger-ved--store-arrangementer-knyttet-tilkoronasmitte-i-norge/?term=&h=1
Arrangementet må ha en ansvarlig arrangør som utarbeider ROS-analyse og rutiner, samt
sørger for at disse blir overholdt.
Boder og aktiviteter må samles på et avgrenset og avsperret område.
Det må være vakter som kontrollerer innganger og utganger.
Kunder må oppfordres til å desinfisere hendene både ved inngang og ved utgang.
KOLF og MHVH anbefaler at kunder slippes inn i puljer på bestemte tider. Størrelsen på
puljene må tilpasses arealstørrelsen, men ikke overskride 200 personer.
Puljene må registreres med navn, telefonnummer og klokkeslett for innslipp. Opplysningen
oppbevares i 10 dager for mulig smittesporing.
Lokalet må tømmes for kunder før neste pulje slippes inn.
Det bør være god nok plass mellom bodene og aktivitetene, til at folk kan holde min 1 meter
avstand.
Det må tilrettelegges for at folk også kan holde 1 meter avstand i køer, f.eks i påvente av å
slippe inn.
Det må være gode, tydelige oppslag om de generelle smittevernreglene.






Det bør oppfordres til elektroniske betalingsløsninger.
Ha rutiner for jevnlig renhold av utsatte kontaktpunkt, tilpasset antall besøkende.
Strenge hygienerutiner for servering av matvarer. Mat og drikke må serveres porsjonsvis, og
ikke ved noen form for selvbetjening.
For store arrangement må det sørges for tilstrekkelig toalettfasiliteter, samt ettersyn og
renhold av disse.

På vegne av kommuneoverlegeforum/smittevernlegene i Hallingdal

Torpomoen 27, 3579 Torpo
Epost: mhvh@hallingdal.no

www.mhvh.no

