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Inleiding Protocol Markten 
 

Het protocol is opgesteld aan de hand van CDC- en RIVM- richtlijnen, aangevuld met 

procedures uit overige landen en aangepast naar de praktijk in Suriname.  

Er zijn verschillende typen ‘markten’ waar het protocol van toepassing kan zijn: 

1. De openlucht markten of Drive Tru markten 

Openlucht markten zijn markten zonder vaste opstelling, en geen dagelijkse opening.  

Bijvoorbeeld: De markt aan de Tourtonnelaan  of opstelling van marktkraampjes 

langs de openbare weg, die voor voetgangers toegankelijk zijn. 

Drive Tru markten hebben een vergelijkbare opstelling als hierboven, maar zijn alleen 

voor rijdend verkeer toegankelijk. 

2. De overdekte markten: Dit zijn markten die een vaste opstelling hebben: 

a. Met overdekking met een goede natuurlijke ventilatie ( bv Saoenah, Kwatta 

Markt, Zondagse Markt de Nieuwe Grond etc.) 

b. Met overdekking en omsloten zijn door vaste muren (bv. Centrale markt, 

Vreedzaam markt).  

 

Doelstelling van het  protocol  is om te komen tot een gestandaardiseerde werkwijze van 

organisatie van de markten. Deze herkenbare organisatie zal moeten leiden tot een situatie 

waarbij bezoek aan de markt veilig is voor de standhouder en voor de bezoekers. 

 

Door verschillende markt organisatoren is de beperking van middelen aangegeven om 

volledig aan de aanpassingen te voldoen.  De fondsen om deze in te vullen moeten via de 

juiste kanalen bij de overheid worden aangevraagd.  

 

Tevens is gevraagd om handhavend op te treden ten aanzien van de ‘illegale’ 

standhouders langs de openbare wegen, en nabij de markten. De overige punten zijn als 

bijlage integraal overgenomen.  

Handhaving van de organisatie kan ondersteund worden door: 

□ Bestuursambtenaren  

□ Politie 

De markt organisatie hebben eveneens aangegeven dat een centrale voorlichting met 

daarbij behorend voorlichtingsmateriaal wenselijk is en ter beschikking gesteld zou 

kunnen worden gesteld aan de organisatoren. 

De maatregelen moeten uitvoerbaar, toetsbaar en implementeerbaar zijn met minimale 

kosten. Tevens moet een adequate handhaving van de organisatie plaatsvinden door de 

marktorganisatoren. 

 

 

 

 



 

3 

 

Dit protocol is gepresenteerd en besproken met de volgende organisaties: 

 Centrale/Vreedzaam markt 

 Kwakoe markt 

 Eenheidsmarkt 

 Markt zuid 

 Kraft markt 

 Zondagse Markt de Nieuwe 

Grond( CovezoMag.G.A.) 

 High Way markt 

 Openbare Markt Lelydorp 

 Kwatta Markt 

 Leiding Markt 

 Tourtonne Markt 

 Saoenah Markt 

 Soeng njie Oriental Market 

 Kong NJie Tong Sang Markt 

 Drive Tru Markt  

 

Opsteller Protocol  Datum  Opmerkingen 

Drs. V. Sewberath Misser, MPH 07 08 2020 Toevoeging organisaties, minor changes 

Drs. V. Sewberath Misser, MPH Versie 3 

11 08 2020 

Feedback organisatoren verwerkt 

Bijlage de randvoorwaarden van de  

organisatoren integraal opgenomen 

Meelezer   

Drs. M. Mohan- Algoe, MPH Versie 3 

11 08 2020 

Kleine correcties, lay out 

   

COVID -19 OMT Versie 3 

23 08 2020 

Accoord 
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1. Informatie voor Standhouders 

Elke standhouder moet op de hoogte worden gebracht over het 

ziektebeeld door middel van een gesprek of schriftelijke communicatie.  

Instrueer de gedragsregels buiten markttijd om risico’s te beperken  

Achtergrond informatie voor standhouders(RIVM, 2020)  

 

Verwekker: Coronavirus SARS-CoV-2 

 

Besmettingsweg: Mens-op-mens-transmissie via directe druppelinfectie (hoesten en niezen), 

mogelijk indirecte transmissie via oppervlakten, aerosolen tijdens medische procedures 

 

Incubatietijd: 2-14 dagen (gemiddeld 5-6 dagen) 

 

Besmettelijke periode Het COVID-19 virus is mogelijk overdraagbaar ca 1-3 dagen voor het 

optreden van symptomen. In ieder geval tijdens symptomatische fase waarna virus nog langer 

met PCR aantoonbaar kan zijn in de keel/feces. 

 

Symptomen: Van milde luchtwegklachten (neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, 

hoesten), verhoging/koorts tot ernstige longontsteking en ademhalingsproblemen. Ook 

plotseling verlies van reuk en/of smaak (zonder neusverstopping) komt voor. De 

onderstaande klachten zijn gemeld bij COVID-19 patiënten: 

o koorts, 

o koude rillingen,  

o hoesten, 

o neusverkoudheid, kortademigheid, 

schorre stem,  

o pijn bij de ademhaling,  

o keelpijn, 

o algehele malaise,  

o vermoeidheid,  

o algehele pijnklachten 

o oculaire pijn,  

o spierpijn,  

o hoofdpijn,  

o duizeligheid 

o prikkelbaarheid/verwardheid/delier 

o buikpijn, anorexie/verlies van 

eetlust 

o diarree, overgeven, misselijkheid 

o verlies van of verminderde reukzin 

(hyposmie/anosmie) en smaakzin 

(dysgeusie/ageusie) 

o conjunctivitis en verschillende 

huidafwijkingen. 
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Risicogroepen voor een ernstig beloop van COVID-19:  

 Mensen die ouder zijn dan 70 jaar hebben een verhoogd risico op ernstig beloop  

 Volwassenen (≥ 18 jaar) met onderliggende ziekten. Het gaat om volwassenen 

met: 

o Chronische afwijkingen en functiestoornissen van de luchtwegen en longen, 

die vanwege de ernst onder behandeling van een longarts zijn; 

o Een chronische stoornis van de hartfunctie,  

o Diabetes mellitus: slecht ingestelde diabetes of diabetes met secundaire 

complicaties; 

o Ernstige nieraandoeningen die leiden tot dialyse of niertransplantatie; 

o Verminderde weerstand tegen infecties door medicatie voor auto-

immuunziekten, na orgaan- of stamceltransplantatie, bij hematologische 

aandoeningen, bij (functionele) asplenie**, bij aangeboren of op latere leeftijd 

ontstane ernstige afweerstoornissen waarvoor behandeling nodig is, of tijdens 

en binnen 3 maanden na chemotherapie en/of bestraling bij kankerpatiënten;  

o Een onbehandelde hivinfectie of een hivinfectie met een CD4-getal < 

200/mm3; 

o Ernstig leverlijden in Child-Pugh classificatie B of C; 

o morbide obesitas (BMI > 40). 
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2. Technische en Organisatorische aanpassingen op de markten 

Voor elke markt geldt:                                                                                     

Geen consumptie van eten en drank bij de stands en in de markthal.   

De organisator dient zorg te dragen voor adequate bescherming van de standhouders en de 

bezoekers.  Tevens heeft de standhouder, ook een eigen verantwoordelijkheid.                                  

De organisator is verantwoordelijk voor het naleven van de maatregelen in dit protocol. 

Er zijn verschillende markttypen die zullen worden besproken. 

2.1. Openlucht markten of drive tru markten.  
 

Onder open lucht markten worden verstaan markten die niet onder een vaste overkapping 

staan en niet dagelijks worden gehouden.( Figuur 1) 

Een drive tru markt kan een (deels)overdekte markt zijn, waar uitsluitend verkoop wordt 

gedaan aan bezoekers in automobielen. Er is geen ruimte voor lopend publiek ingeruimd. 

a. Technische beheersmaatregelen. 

o Geef d.m.v bewijzering een duidelijke ingang en uitgang van de markt aan. 

o Zorg voor markeringen/bewijzering zodat er slechts in één richting kan 

worden bewogen of gereden, in voorwaartse richting. 

o Plaats de verkoopstallen onderling met een afstand van minimaal 2 meter van 

elkaar (tussenruimte). 

o Plaats een uitwisselingstafel tussen de verkoopstand en de client of een fysieke 

barrière tussen standhouder en cliënt. Dit kan doormiddel van een scherm van 

plastic of(Plexi)glas  

o Barrières: 

o Zorg bij balies voor een fysieke barrière tussen medewerker en cliënt                                      

Dit kan doormiddel van een scherm van plastic, (Plexi)glas  

b. Werkwijze/organisatorische beheersmaatregelen 

o Zorg voor een optimale en communicatie opvang van cliënten 

o Zorg voor desinfectie mogelijkheden per stand 

o Zorg voor een structurele reinigingsprocedure per stand 

o Verzorg voldoende desinfectie mogelijkheden 

o Verzorg voldoende mondkapjes t.b.v. cliënten die dat niet bij zich hebben. 

c. Educatie en communicatie 

o Zorg voor een duidelijke communicatieafspraak met de standhouders en 

cliënten m.b.t. regels voor het toetreden van de markt. 

o Informeer de standhouders over het ziektebeeld 

o Verzorg een instructie voor hygiëne maatregelen, handenwassen, desinfectie, 

gezicht niet aanraken(CDC, 2020a) 

o Verzorg een instructie voor het correct gebruik van mondkapjes en 

masker.(CDC, 2020b) 



 

7 

 

Figure 1 Concepten voor openlucht markten 

 

2.2. Markten met overkapping en vaste indeling 
 

Onder deze markten worden verstaan markten die onder een vaste overkapping staan en 

dagelijks of volgens een vast schema worden gehouden.(Figuur 2 en 3) 

a. Technische beheersmaatregelen. 

o Geef d.m.v. bewijzering een duidelijke ingang en uitgang van de markt aan. 

o Introduceer een of meer desinfectie plekken op de markt. 

o Zorg voor markeringen/bewijzering zodat er slechts in een richting kan 

worden bewogen in voorwaartse richting. 

o Plaats de verkoopstallen onderling met een afstand van minimaal 2 meter van 

elkaar. (Tussenruimte). 

o Zorg als organisatie voor goed geventileerde plek, niet in de nabijheid van 

de verkoopstallen, waar, met inachtneming van 2 meter mensen iets kunnen 

proeven. 

o De organisatie ziet erop toe dat er niet gegeten en gedronken wordt bij de 

stands en in de markthal. 

o Plaats eventueel een uitwisselingstafel tussen de verkoopstand en de client of 

een fysieke barrière tussen standhouder en cliënt. Dit kan doormiddel van een 

scherm van plastic of (Plexi)glas  

o Breng markeringen aan op de vloer of anderzijds voor de bezoekers die zorgen 

voor een minimale afstand van 2  meter 
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b. Werkwijze/organisatorische beheersmaatregelen 

o Zorg voor een optimale en communicatie opvang van cliënten 

o Zorg voor ingangscontrole op mondkapjes en handhygiëne 

o Zorg voor toezichthouders in de markt op fysieke afstand en consumptie. 

o Zorg voor desinfectie mogelijk heden per stand 

o Zorg voor een structurele reinigingsprocedure per stand 

o Verzorg voldoende desinfectie mogelijkheden 

o Verzorg voldoende mondkapjes t.b.v. cliënten die dat niet bij zich hebben. 

 

c. Educatie en communicatie 

o Zorg voor een duidelijke communicatieafspraak met de standhouders, en 

cliënten m.b.t. regels voor het toetreden van de markt. 

o Informeer de standhouders over het ziektebeeld 

o Verzorg een instructie voor hygiëne maatregelen, handenwassen, desinfectie, 

gezicht niet aanraken(CDC, 2020a) 

o Verzorg een instructie voor het correct gebruik van mondkapjes en 

masker.(CDC, 2020b) 

                        Figuur 2 : Concept standard overdekte markt 
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Figuur 2: Concept markt met meerdere in of uitgangen 
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3. Instructies voor standhouders 

Indien een standhouder een van de volgende symptomen vertoont dient 

deze zijn arts en of BOG 178 onmiddellijk telefonisch op de hoogte te 

brengen en thuis te blijven. 

 De standhouder neemt onmiddellijk telefonisch contact op met de huisarts 

en/ of BOG 178 

- Koorts 

- Koude rillingen 

- Hoesten, 

Neusverkoudheid, 

kortademigheid 

- Schorre stem, 

Keelpijn 

- Pijn bij de 

ademhaling 

- Algemene malaise 

- Spierpijn  

- Algemene pijnklachten  

- Oog pijn; conjunctivitis 

- Hoofdpijn, Duizeligheid 

- Prikkelbaarheid/verwardheid/Delier 

- Buikpijn, anorexie/verlies van eetlust 

- Diarree, overgeven, misselijkheid 

- Verlies van of verminderde reukzin  en 

smaakzin (zonder verkoudheid) 

- Verschillende huidklachten 

 

De persoon meldt zich telefonisch aan bij de huisarts en/of BOG 178 

3.1. Maatregelen voor het betreden van de markt (voorbereiding thuis) 

1. Was de handen minimaal 20 seconden met water en zeep of desinfecteer de handen 

met Alcohol 70% 

2. Doe een schoon mondneuskapje aan. 

3. Desinfecteer de handen weer met Alcohol 70% 

4. Raak het gezicht of kapje niet meer aan. 

5. Betreedt de markt 

3.2. Maatregelen op de markt 

1. Probeer afstand te bewaren van de collegae en klanten 

2. Reinig de tafel met zeep oplossing (CIC 5-1 spray)  

3. Was en of desinfecteer uw handen tussen tijds regelmatig 

4. Raak uw mondneuskapje niet aan en haal het niet af. Heeft u het aangeraakt, herhaal 

de desinfectie stappen 

5. Na het schaften een schone mondneuskapje opzetten 
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4. Stappenplan bij een infectie van Standhouder 

4.1. Instructies bij COVID positieve standhouder  

Indien een standhouder COVID positief wordt getest, dient deze meteen de markt organisator 

op de hoogte te stellen, zodat de nodige maatregelen getroffen kunnen worden in overleg met 

de medische autoriteiten van BOG. De te nemen stappen zijn o.a.: 

1. Informeer het overig standhouder over de infectie 

2. Controleer of er meerdere standhouders met symptomen passend bij COVID infectie,                    

ondanks de eerdere instructie, de markt hebben betreden  

3. Controleer of alle hygiëne en beschermingsmaatregelen continu strikt zijn toegepast  

4. Benadruk nogmaals het belang van de maatregelen en procedures 

5. Maak contact met de autoriteiten van BOG voor verdere instructies, contact tracing, 

beoordeling aard van het contact en risico analyse van de overige standhouders 

o De standhouders die met beschermingsmiddelen hebben gewerkt maar  niet in 

contact zijn geweest met de positieve, moeten hun klachten  zelf monitoren 

volgens instructies van BOG en bij klachten direct 178 of huisarts contacten. 

o Indien de standhouder geen risico hebben gelopen, mogen ze met  

beschermingsmiddelen en inachtneming van de COVID maatregelen 

doorwerken. 

a. Indien een standhouder onbeschermd contact heeft gehad met een positief 

geteste COVID -19 patiënt, moet deze in overleg met BOG gedurende 14 

dagen in quarantaine  thuis of in een overheidsfaciliteit  

6. Bij het bekend worden van de infectie, een extra oppervlakte reiniging en desinfectie 

ronde toepassen met verdunde chloor oplossing en luchten.  

7. Hou dagelijks contact met de standhouders  

4.2. Instructies voor COVID-19 suspecte standhouder op de markt 

1. Indien een standhouder suspect is voor COVID-19 op de markt dan wordt deze in een 

aangewezen ruimte geisoleerd en  

 Bij ernstige klachten worden de medische hulpdiensten direct ingeschakeld (178). 

 Bij milde klachten wordt de standhouder naar huis gestuurd en geadviseerd om 

zelf 178 of de huisarts te bellen  

2. Na het afvoeren van de zieke wordt de ruimte gelucht en grondig gereinigd  

3. Volg de instructies onder 4.1. indien de standhouder positief wordt getest 
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5. Instructies voor marktbezoekers 

Indien u een van de volgende symptomen vertoont, dient u thuis te blijven, 

ga niet op straat of naar openbare plekken!.                                                              

Neem telefonisch contact op met de huisarts en/ of BOG 178 

- Koorts 

- Koude rillingen 

- Hoesten, 

Neusverkoudheid, 

kortademigheid 

- Schorre stem, 

Keelpijn 

- Pijn bij de 

ademhaling 

- Algemene malaise 

- Spierpijn  

- Algemene pijnklachten  

- Oog pijn; conjunctivitis 

- Hoofdpijn, Duizeligheid 

- Prikkelbaarheid/verwardheid/Delier 

- Buikpijn, anorexie/verlies van eetlust 

- Diarree, overgeven, misselijkheid 

- Verlies van of verminderde reukzin  en 

smaakzin (zonder verkoudheid) 

- Verschillende huidklachten 

5.1. Instructie voor alle marktgebruikers 

VOLG DE INSTRUCTIES VAN DE MARKTORGANISATIE OP                                             

Indien u zich niet houdt aan de marktregels kan u toegang worden 

geweigerd 

1. Draag een mondneus kapje, zodra u naar de markt gaat of een openbare ruimte 

2. Was (met water en zeep) en/of desinfecteer (Alcohol 70%) uw handen. 

3. Raak niet onnodig uw gezicht of producten aan. 

4. Loop niet tegengesteld aan de richtingen die zijn aangegeven. 

5. Houdt minimaal 1,5-2 m afstand van de volgende personen voor u of van de 

standhouder 

6. Eet of drink niet op de markt, neem alles mee naar huis of in de auto of nuttig op de 

aangewezen plekken. 

Het is verboden eten of drinken te nuttigen tussen de stands en in de 

markthalt 

5.2. Instructies voor COVID-19 suspecte bezoeker op de markt 

1. Indien een bezoeker op markt suspect is voor COVID-19 dan wordt deze in een 

aangewezen ruimte geïsoleerd en de medische diensten worden snel ingeschakeld (178 ) 

2. Na het afvoeren van de zieke wordt de ruimte gelucht en grondig gereinigd met verdunde 

chlooroplossing 
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6. Checklist voor organisatoren en standhouders 
 

Kennisoverdracht standhouders 

□ Informatieverstrekking aan de standhouders 

□ Instructie over hygiëne 

□ Instructie correct gebruik mondkapje 

Infrastructuur afstemmen op de beheersmaatregels /volgorde 

□ Voldoende desinfectiemiddelen  

□ Voldoende mond/neus beschermingsmiddelen 

□ Duidelijke routing en In- en uitgangen 

□ Eventueel screens op de tafels 

□ Eet voorziening buiten de markthallen  

□ Voorziening voor ventilatie 

□ Handhaving orde  

□ Controle op naleving van de marktregels za niet consumeren, en mondkapje op. 

Organistoren/Standhouders 

□ Dagelijkse controle op symptomen 

□ Dagelijkse controle op hygiëne maatregelen voor betreding markt 

□ Dagelijks controle op werkprocedures 

□ Dagelijkse controle op reinigingsprocedures 

Informatie 

□ Instructies voor het bezoekend publiek bij de ingang bekend maken en via sociale 

media.  
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7. Checklist voor handhavers 
 

Controles  

□ Mondkapje aan bij betreden van de markt zowel bij bezoekers als bij stadhouders 

□ Verboden te eten en drinken 

□ Voldoende desinfectiemiddelen  

□ Werkende desinfectie plekken 

□ Duidelijke routing en In- en uitgangen, geen kruisende mensen stromen 

□ Afstanden tussen bezoekers en standhouders 

□ Eet voorziening buiten de markthallen  

□ Voorziening voor ventilatie 

□ Handhaving orde  

□ Controle op naleving van de marktregels za niet consumeren, en mondkapje op. 
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Bijlage 1:  Feedback van de verschillende organisatoren 
 

Rand voorwaarden 

Om het bovengenoemde beleid goed te kunnen uitvoeren is het advies om de onderstaande 

zaken als “must do” mee te nemen t.w: 

1- Ontruimen van alle verkoopstands (groente/vis/fruit etc) langs de straten 

2- Ontruimen van alle verkoopstands (groente/vis/fruit ect) aan de voorzijde van 

supermarketen 

3- Kijken naar de vergunningsbeleid “ bijv. mag een supermaket ook een groente stand 

draaien” is dat de core business? 

4- Met de aanname van de protocollen zullen de bestaande markten financiele middelen 

ter beschikking dienen te stellen ter financiering, terwijl de bovengenoende eerste 3 

gewoon door zullen gaan met “business as usual”. Zij gaan profiteren aangezien de 

bezoekers de markten zullen classificeren als “onvriendelijk” en hierdoor vermijden.  

5- De centrale overheid de data standhouders via de desbetreffende organisatie 

opvragen zodat ook zij een bijdrage gaan leveren voor degenen die het nog NIET 

doen(het kan in de vorm van belastingen, of een jaarlijkse bijdrage tbv het district 

fonds waarin de desbetreffende organisatie opereert) 

6- Tevens dient de belastingdienst erop toe te zien dat hun bestand voortvarend wordt 

opgeschoond, als een standhouder geen aktiviteiten meer ontplooit, de destrefende uit 

het bestaand wordt de-leted, aangezien we vandaag de dag ervaren  dat standhouders 

die reeds jaren NIET meer aktief zijn, nog steeds belasting aanslagen krijgen 

opgelegd.  

7- De overheid zal de aangenomen protocollen op een simpele tevens effectieve manier 

door moeten communiceren zodat de burgerij hun bewustzijn kan worden 

aangescherpt, tevens dient de re-informent gedeelte kracht bij te worden toegevoegd 

voor de genen die denken het niet zo nauw te willen nemen met de aangehaalde 

sanctionele maatregelen. 

 

Namens de COVEZOMAGG.A 

Ram Lachman (voorzitter) tel 8595825 

App nummer 7101970 

Email:ram@link.sr 

====================================== 
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Openbare Markt Lelydorp 

Checklist 

Kennisoverdracht standhouders: 

 Er zullen  persoonlijke gesprekken gevoerd worden  

 Folders over het gebouw  beplakken 

 Individueel aan elk standhouder een folder met informatie over COVID-19 

Infrastructuur afstemmen op de beheersmaatregels/volgorde: 

 Er zijn 3 ingangen en 3 uitgangen die middels markeringen aangegeven worden 

 Verplicht mondkapje 

 Er zijn niet voldoende desinfectiemiddelen ter beschikking voor de markt 

 De controle en naleving van de marktregels is niet realistisch voor een Openbare plek 

die voor elk burger toegankelijk moet zijn  

Organisatoren/Standhouders 

 Er zijn geen tools beschikbaar vanuit de overheid voor controle op symptomen en 

reinigingsmiddelen zolas alcohol/handsanitiser 

Informatie 

 Middels beplakte folders zal de bekendmaking gedaan worden 

 

De marktmeester belast met de waarneming: 

De Adjunct-Districtssecretaris; 

 

 

Santaris-Durga Sh. 
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Naar aanleiding van de huidige COVID 19 situatie in ons land en de maatregelen die 

afgekondigd zijn door onze President komt het Bestuur van de Stg. Ing. S. Kisoensingh 

Landbouwmarkt Kwatta mba Zondagse Markt Kwatta met de volgende voorstellen aan 

protocollen ter voorkoming van besmetting van onze Standhouders en Cosumenten: 

  

1. Alle standhouders en consumenten zullen bij het betreden van de markt een 

temperatuur scan ondergaan. 

2. Alle standhouders en consumenten zullen bij het betreden van de markt verplicht 

worden gesteld hun handen te ontsmetten. 

3. Alle standhouders en consumenten zullen bij het betreden van de markt verplicht 

worden gesteld neus/mondkap op te zetten. 

4. Alle standhouders en consumenten zullen zich moeten houden aan de sociale afstand. 

5. Op strategische plekken zullen er hand sanitizers geplaatst worden ten behoeve van 

standhouders en consumenten. 

6. Op de zaterdag zullen de standhouders met de even standnummers mogen verkopen, 

waardoor de tussen standnummers vrij zijn en de sociale afstand (ongeveer 1.56 

M2) automatisch gecreëerd wordt. 

7. Op de zondag zullen de standhouders met de oneven standnummers mogen 

verkopen, waardoor de tussen standnummers vrij zijn en de sociale afstand (ongeveer 

1.56 M2) automatisch gecreëerd wordt. 

8. De kantine verkopers zullen meeneem service van voeding aanbieden. Dus, geen 

consumptie in de kantine. 

  

Op basis van de enorme ventilatie in onze markt hallen en de bovengenoemde voorstellen aan 

protocollen willen wij als Bestuur de besmetting voorkomen. 

  

Verder kijken wij als Bestuur ook uit naar de ordening van de Straatventers langs de 

Kwattaweg en omstreken. Deze zorgen naast de onveilige verkeerssituatie ook voor illegale 

concurrentie voor onze standhouders. 

 

Wij kijken uit naar uw welwillende medewerking. 

  

Het Bestuur van de   

Stichting Ing. S. Kisoensingh Landbouwmarkt Kwatta  

 

Jarbandhan Vijay  

(Secretaris) 

====================== 
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Beste allen, 

 

Zoals afgesproken doe ik Grando.P beheerder van marktzuid aan de kankantriestraat u het 

volgende toe te komen z.o.z 

-  Er zullen 3wasbakken met  stromendwater worden geplaats aan de ingangen van de markt. 

-  Om te kunnen voldoen aan de gestelde, stellen wij voor om op week basis ons  de 

marktleiding te voorzien  van:  

A. 1 Dozijn ozon handsanitizer. 

B.  12x750 ml = Srd 550 (C.I.C) 

   2x 1L medische alcohol a 180 p/fles. 

C.   Flyers en posters met een voorlichtingskarakter welke kan bijdragen aan verhoging van 

het bewust zijn van de mensen ,de COVID-19 virus zakende. 

D.  5 rollen rood-wit lint voor de afbakening   en richtingwijzer binnen het marktterrein en 

gebouwen. 

Wij kijken uit naar uw omdersteuning in deze,en hopen u van dienst te zijn geweest 

Grando.P 
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Hierbij stuur ik u onze input /aanvulling op de draft aangaande PROTOCOLLEN VOOR 

MARKTEN. 

 

 Na onze bestuurs overleg op 9 aug. jl. over het concept protocol voor de markten zoals 

samengesteld vanuit het Ministerie van Volksgezondheid, hieronder mijn opmerking en 

suggestie. 

 Opmerking: 

De genoemde maatregelen in het concept protocol worden reeds gehandhaafd op onze markt, 

afhankelijk van de haalbaarheid van betreffende maatregelen. De controle op handhaving 

door marktbezoekers en marktstandhouders wordt uitgevoerd door de betuursleden. Educatie 

rondom het COVID-19 virus wordt zo goed als mogelijk uitgevoerd zoals door het plaatsen 

van intstructie borden en ook verbale communicatie. 

 Suggestie:  

Ruimte voor verbetering op het gebied van de handhaving en controle van/op de maatregelen 

bestaat te alle tijde. Daarom stel ik voor dat de bevoegde commissie m.b.t. het protocol, de 

mogelijkheid zou kunnen bekijken voor het organiseren van educatie groepen vanuit het 

Ministerie die de markten aandoen. Tevens, de optie van politie controle te willen bekijken ( 

bijvoorbeeld 1 politie ambtenaar per marktdag ).  

In mijn opinie gaat dit een positieve invloed hebben op het in acht nemen van de 

maatregelen. 

Eerder, gaarne instructies en aanwijzingen hoe om te gaan met marktgebuikers die de 

maatregelen niet in acht willen nemen en tegenstand bieden (m.a.w. onrust en ruzie 

veroorzaken). Dit is namelijk ook 1 van de reden voor de aanvraag van een politie-

ambtenaar op de marktdagen.  

 Met vriendelijke groeten / Kind regards, 

Toekoen Anita 

(597)8542748 
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