Praktiske COVID-19 anbefalinger til juletræssalg
Brancheforeningen Danske Juletræer giver her en række praktiske anbefalinger, som kan benyttes ved
gårdssalg, fæld-selv og stadehandel. Anbefalingerne kan bruges til at imødekomme, det kommende
juletræssalg under de nye Corona omstændigheder. Vi vil gerne understrege, at det er den enkelte sælgers
ansvar at sikre både ansatte og kunderne på bedste vis mod Corona, så alle parter kan føle sig trygge ved
situationen. Nedenstående er ment som inspiration og vi modtager gerne input fra medlemmerne til at gøre
vejledningen bedre ligesom medlemmerne er velkommen til at kontakte Bertram ved tvivlsspørgsmål.
Kontakt Bertram på mobil: 2625 4266 eller mail: bmp@christmastree.dk
Lav en COVID-19 plan
•
•
•
•
•
•
•
•

Hold dig løbende opdateret på sundhedsstyrelsens hjemmeside og følg de aktuelle anbefalinger fra
myndighederne, som løbende ændre sig.
Inddrag medarbejderne/salgspersonalet i planlægning af de konkrete tiltag med betydning herfor.
Stadepladsen indrettes, så smittefare minimeres, og der kan holdes afstand og flaskehalse og
sammenstimlen på enkelte områder undgås.
Det er forsamlingsforbuddet, der gør sig gældende for stadesalg og udendørssalg. Vær opmærksom
på, at myndighederne løbende ændrer reglerne for forsamlinger, så sørg for at holde dig opdateret.
Minimer eller udelad tiltag, der samler folk såsom bålsteder og lignende.
Hvis der tilbydes madvarer som f.eks. småkager, så sælg dem indpakket. De besøgende må ikke selv
rode i kasser med slik el.lign.
Hvis der tilbydes drikkevare såsom gløgg eller lignede, så sørg for, at det er personalet, der står for
udskænkningen.
Ved netning af træerne så sørg for, at det udelukkende er personalet, som står for den proces.

Salgs- og betalingsmetoder
•
•
•
•

Udlever masker og handsker til salgspersonalet.
Opsæt eventuelt plexiglas afskærmning ved betalingsstedet
Tilbyd trådløs betaling enten med Mobile Pay eller kortbetaling.
Begræns brugen af kontanter.

Skiltning
•
•
•

Sæt skilte op med afstandskrav (Kan hentes fra sundhedsstyrelsens hjemmeside).
Overvej at indføre ensretning i færdslen, hvis det er muligt og giver mening i det enkelte tilfælde.
Brug skiltning til at henvise til nærmeste hånddesinficering og minde folk om, at de skal huske at
spritte af og udvise hensyn.

Afspritning
•
•
•

Opsæt håndsprit standere passende fordelt rundt på pladsen.
Desinficer betalingsterminalen og kontaktflader ofte.
Desinficer håndsave og andre redskaber efter brug, hvis der er tale om fæld selv juletræer.

Afstandskrav
•
•
•

Sørg for at begrænse kødannelse, og sikre minimum 1 meters afstand mellem kunderne.
Undgå at folk klumper sammen i større grupper.
Brug skiltning til, at minde folk om at holde afstand.

Vi gør opmærksom på, at myndighederne løbende ændre de generelle anbefalinger og retningslinjer og vi
anbefaler derfor, at man løbende holder sig opdateret og ajourført på sundhedsstyrelsens hjemmeside og
følger de aktuelle retningslinjer fra myndighederne (https://www.sst.dk/da/corona).

