
 

Varnostna navodila za pridelovalce 

 

1. Ponudnik se še pred obiskom kupca (po telefonu) oz. pred opravljeno prodajo (v živo) 
prepriča, da kupec nima telesne vročine, da ne kašlja, da ni bil v tujini in da ni bil v stiku z 
obolelimi osebami! 

2. Prodajalec si v najvišji možni meri prizadeva za izvedbo prodaje brez osebnega stika s 
kupcem! Pri predhodnem naročilu in plačilu je prevzem možen tudi na predhodno 
dogovorjenem mestu zunaj 

3. Ponudniki določijo uro, kdaj so na odprti za prihod kupcev. 
4. Prosite kupce, da naročijo željeno najprej po telefonu in pripravite izdelke v vrečke, ki jih 

naj stranka odnese. Če želijo kupiti še kaj dodatno, izdelke zbere ponudnik (uporaba 
zaščitnih rokavic). 

5. Dogovorite se za ceno že po telefonu in prosite, da prinesejo drobiž, ki ga naj odložijo v 
pripravljeno posodico. Če nimajo drobiža, jim denar vrnite brez dotikanja njihovega 
denarja, če je izvedljivo.  

6. Če imate na kmetiji trgovino, na vidno mesto napišite, da vstopajo kupci v trgovino 
posamično in se ne dotikajo pulta in drugih izdelkov na policah. Vstopajo naj kupci, ki 
menijo, da so zdravi (da nimajo znakov, ki so prisotni ob okužbi z coronavirusom). 
Upoštevati morajo navodila, ki jih je objavila NIJZ. 

7. Vedno nosite rokavice za enkratno uporabo, če jih še dobite, nastavite rokavice in 
razkužilo pri vhodu v trgovino, če je tak prostor na kmetiji.  

8. Nikoli se ne dotikajte izdelkov, pridelkov brez rokavic, smiselno je tudi, da imate na 
obrazu maske, če jih seveda lahko kje nabavite.  

9. Ponudnik kupcem postreže željene pridelke, izdelke. Kupci se ne smejo dotikati izdelkov 
in drugih stvari v prostoru 

10. Ponudniki, ki nimate trgovine, lahko na kmetiji nastavite klopco na ustrezno mesto. Na 
klopco namestite vrečko z naročenimi pridelki, izdelki. 

11. Če imate veliko povpraševanje po izdelkih, lahko naročite prihod kupcev z razmikom npr. 
15 minut. 

12. Ponudnik je dolžan upoštevati tudi vsa ostala pravila prodaje na domu (ustrezna 
dovoljenja oz. obveznost izdaje računov). 
 

Imejte v mislih, da glede na študije virus ostaja aktiven: 

- Na kartonu, papirju – 24 ur 
- Kirurškem jeklu (verjetno tudi drugem železu), plastiki – do 3 dni 
- Na bakrenih površinah – do 4 ure 
- V kapljicah v zraku – do 3 ure (običajno prej padejo na tla) 

 

Pisno potrjeno strinjanje pridelovalcev, da  so z naštetimi varnostnimi ukrepi seznanjeni in jih bodo 
spoštovali, je pogoj za javno objavo!  


