
On tärkeää, että teemme kaikkemme luottamusta ja yleistä turvallisuutta 
lisäävien toimenpiteiden osalta. 

Seuraavassa lueteltuna muutamia tärkeimpiä huomioitavia asioita:

1. Ethän tule jos olet kipeä tai voit huonosti! Kunnioita lähimmäistesi
terveyttä.

2. Pese kädet huolella tai käytä käsidesiä. Käsidesipulloja löytyy myös 
jokaisesta myyntipisteestä.

3. Älä koskettele silmiä, nenää tai suuta, ellet ole juuri pessyt käsiäsi.

4. Yski ja aivasta kertakäyttöiseen nenäliinaan ja laita nenäliina heti roskiin.
Jos sinulla ei ole nenäliinaa, yski tai aivasta hihaan, älä käsiisi.

5. Pidä riittävät turvavälit seuraavaan asiakkaaseen

6. Älä koskettele turhaan myynnissä olevia tuotteita. Anna myyjän antaa
sinulle haluamasi tuotteen.

7. Älä jää nauttimaan ostamiasi elintarvikkeita alueen penkeille, rappusille 
tai vastaaviin paikkoihin vaan nauti ostoksesi vasta omissa tiloissasi. Muista

hyvän käsihygienian merkitys.

8. Käytä aina kasvomaskia. Se tarjoaa lisäsuojaa niin teille
kuin meille kaikille.

KIITOS!

Vapaasti kopioitavissa, on myös ladattavissa osoitteesta www.markkina.net

TMK Tori- ja markkinakaupan palvelukeskus

OHJEITA TURVALLISEEN KAUPANKÄYNTIIN

ASIAKKAILLE:



CUSTOMERS:
It is important that we do our best to increase public safety.

Here are some of the most important steps:

1. Don't come to the market if you are sore or feel even minor covid19
suggestive symptoms! Respect the health of your loved ones.

2. Wash your hands thoroughly or use the hand disinfectant as often as 
possible. Disinfectant bottles can be found every sale of point and in

public points in the market area.

3. Do not touch your eyes, nose or mouth unless you have
just washed your hands.

4. Cough and sneeze into a disposable tissue and immediately put the 
tissue in the trash. If you don't have a tissue, cough or sneeze on your

sleeve, don't into your hands.

5. Maintain adequate safety distances to the next customer / person

6. Do not touch unnecessarily sold products.
Let the seller give you the product you want.

7. Don't eat the foods you buy in the market areas benches, stairs or 
similar places. Enjoy your shopping only at your own premises or at

designated customer locations in the area. 
Remember the importance of good hand hygiene.

8. Use  always a face mask.
It provides extra protection for you and all of us

THANK YOU!

Vapaasti kopioitavissa, on myös ladattavissa osoitteesta www.markkina.net

TMK Tori- ja markkinakaupan palvelukeskus

INSTRUCTIONS FOR SAFE TRADING
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