PROPOSTA PROTOCOLO DE MERCADOS DE ALIMENTOS

a) En canto aos postos do mercado.
Os postos deberán atoparse separados por unha vía de tránsito e cunha distancia mínima
entre eles de 4 metros. A distancia minima entre un posto e outro será de 2 metros.
Dentro dun mesmo posto as persoas vendedoras deberán gardar entre si unha distancia
mínima de 2 metros, quedando restrinxida a actividade comercial a un único operador no
caso de que as medidas do posto non fagan posible esta separación física.
En todo caso, será indispensable o uso de luvas para tocar os produtos en venda, así
como de mascarillas ou pantallas por parte das persoas vendedoras. Recoméndase
contar con dispensadores de xel desinfectante para uso tanto das persoas vendedoras
como das persoas usuarias de acordo coas recomendacións das autoridades sanitarias.
O movemento no mercado será circular hacia a dereita, para evitar tránsito de frente así
como para garantir a fluidez dos e das usuarias do mercado.
Cobros nos postos de mercado:
Evitaranse, na medida do posible, os cobros en efectivo, reducindo estes aos mínimos
imprescindibles, e sempre tentando utilizar plataformas de pago telemático tipo “bizum”,
TPV´s ou establendo un sistema de tickets ou cartilla conxunta de mercado, onde ao final
do percorido do mercado a persoa usuaria pode pagar todas as súas compras, así
evitando mesturar a manipulación de alimentos e diñeiro.

b) En canto ás persoas vendedoras.
Serán as persoas titulares da explotación agraria con actividade inscritas na sección de
venda directa (Sevedi) do Rexistro de Explotacións Agrarias de Galicia (Reaga), parentes
en primeiro grao que colaboran na actividade agraria ou empregados da explotación.
As persoas vendedoras serán as únicas que manipulen os alimentos, estando prohibida a
súa manipulación por parte das usuarias.

c) En canto ás persoas usuarias ou consumidoras.
O mercado terá unha entrada única onde se establecerá unha única fileira e as usuarias
estarán separadas por unha distancia mínima de 2 metros, tal e como recomendan as
autoridades sanitarias.
As agrupacións de voluntarios de Protección Civil velarán por que desde o inicio ata a
conclusión do mercado se respecte esta distancia mínima persoal, así como o resto de
protocolos de mercados. No caso que no lugar de realizacion do mercado non exista esta
agrupación de voluntariado, pode ser o propio mercado o responsable do cumprimento de
todas as normas do protocolo establecido.
Nesta entrada única do mercado terá a disposición de todas as usuarias unha mesa con
xel hidroalcóholico e luvas para quen as precise. Tamén existirán paneis informativos con
todas as medidas recomendadas para garantir a seguridade tanto das usuarias como das
persoas vendedoras, que serán facilitadas pola administración competente.
So se permite unha persoa usuaria por posto de mercado, e teñen totalmente prohibido
tocar os alimentos, só unha vez sexan entregados polas persoas vendedoras.
A persoas usuarias intentarán asistir soas ao mercado, evitando sempre asistir con
crianzas ou persoas que estén en grupo de risco.

d) En canto á limpeza e recollida.
Os refugallos xerados polo mercado deberán ser depositados en bolsas dentro dos
colectores instalados para o efecto polos servizos muni-cipais de limpeza e recollida de
lixo, e, en todo caso, observaranse as determinacións que ao respecto se establezan nas
ordenanzas ou bandos municipais.

