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Odpowiadając na interpelację Pani Radnej z dnia 2 kwietnia 2020r. w sprawie rozważenia
możliwości  zawieszenia  funkcjonowania  pracy  targowisk  na  terenie  Miasta  Kalisza  informuję,  iż
zarządcą targowisk na terenie Miasta Kalisza,  na mocy uchwały  Nr 545/98 z dnia 8 października
1998r. Zarządu Miasta Kalisza jest Giełda Kaliska Sp. z o.o. W związku z tym, decyzję o zamknięciu
targowisk podjąć może zarządca targowisk samodzielnie lub wykonując zalecenie Wielkopolskiego
Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego.

Informuję,  że  24  marca  br.  Wielkopolski  Państwowy  Wojewódzki  Inspektor  Sanitarny
wystosował do Państwowych Powiatowych Inspektorów Sanitarnych w województwie wielkopolskim
zalecenia  dotyczące  zamknięcia  wszystkich  miejsc  sprzedaży  na  targowiskach  w  naszym
województwie. Zamknięcie miało nastąpić do dnia 28 marca br. Taka informacja została niezwłocznie
przekazana  przez  Wydział  Gospodarki  Komunalnej  i  Ochrony  Środowiska  zarządcy  targowisk.
26 marca br. Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny wystosował kolejne pismo
dotyczące funkcjonowania targowisk, w którym poprzednie zalecenie zostało zmienione, stosownie do
rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu
epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 491 ze zm.), a także na podstawie opracowanych w dniu 25 marca br.
nowych wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego. Również to pismo i wytyczne GIS zostały
niezwłocznie przesłane zarządcy targowisk. 

Obecnie  targowiska  i  bazary  funkcjonują  zgodnie  z  zaleceniami  Głównego  Inspektoratu
Sanitarnego  dotyczącymi  działań  zapobiegających  zagrożeniu  epidemiologicznemu  COVID-19  na
targowiskach  i  bazarach,  na  których  sprzedawana  jest  żywność.  Główny  Inspektorat  Sanitarny
rekomendował zarządcom targowisk i bazarów min.:

1. Stosowanie właściwej higieny rąk.
2. Stosowanie higieny kaszlu i oddychania.
3. Stosowanie zasad bezpieczeństwa żywności – restrykcyjnie i z pełną świadomością.
4. Ograniczenie bliskiego kontaktu z każdą osobą, która ma objawy chorobowe ze strony  
układu oddechowego. 
5. Zachowanie bezpiecznej odległości klient - klient, klient – sprzedawca, 
sprzedawca - sprzedawca (min. 1,5 metra).
6. Korzystanie, w miarę możliwości, głównie z płatności bezgotówkowych.

Każda z powyższych sześciu zasad jest dokładnie przez Główny Inspektorat Sanitarny wyjaśniona i
omówiona (www.gis.gov.pl).

Również  biorąc  pod  uwagę  apel  Ministra  Rolnictwa,  kierowany  do  samorządów,
o  umożliwienie konsumentom  „dostępu  do  polskiej  żywności,  zachowanie  bytu  rolników
i sprzedawców  poprzez  niezamykanie targowisk i bazarów”, handel na targowiskach w Kaliszu nie
został  wstrzymany,  a  jedynie  ograniczony  do   płodów rolnych,  artykułów spożywczych  i  chemii
gospodarczej.  

Na  terenie  całego  miasta,  również  na  terenie  targowisk,  prowadzone  są  patrole
funkcjonariuszy Straży Miejskiej Kalisza, Policji oraz Wojsk Obrony Terytorialnej. Funkcjonariusze
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pilnują  przestrzegania  zasad  bezpieczeństwa  i  przypominają  kupującym  i  sprzedawcom  o
wprowadzanych ograniczeniach oraz zasadach zachowania higieny. 

Epidemia  sprawiła,  że  wszyscy  zmuszeni  jesteśmy  do  stosowania  wyjątkowych  zasad
bezpieczeństwa,  min.  znacznego  ograniczenia  w  przemieszczaniu  się  oraz  szczególnych zasad
higienicznych. To od nas zależy, jak długo potrwa ten trudny dla wszystkich czas.
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INTERPELACIA

W zwipku zrozptzestrzeniającą się chorobą koronawirusa (COVID-19) i wztastĄącą

|iczbą przypadków zakażzęnia na terenie Naszego Miasta, zwtacam się do Pana Prezydenta

Miasta Kalisza z prośbą o rozwuŻenie możliwości zawieszenia funkcjonowania pracy

targowisk Dobrzec, ul. Legionów, ul. 3 Maja w Kaliszu do momentu wyjaśnienia sy.tuacji w

Wojewódzkim Szpitalu Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu. o ile zawieszenie

funkcjonowania targowisk nie będzie możliwe proszę o wskazania jakie wprowadzono

dodatkowe środki bezpieczeństwa by ogtaniczyć możliwośó zakaień na targowiskach oraz

czy w tym zakresie będzie uruchomiona strłŻ miejska oraz po|icja w formie dodatkowych

patroli.

ZWrazanti szacunku,
Agnieszka Konieczna

Radna Rady Miasta Kahsza
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