
používajte ochranu tváre pri nákupe;
dodržujte bezpečnú vzdialenosť aspoň 2 metre od ostatných
zákazníkov;
počas nákupu používajte rukavice;
používajte dezinfekcie rúk;
uprednostnite bezhotovostnú platbu.

Informácie, oznámenia hygieny výživy a bezpečnosti potravín (napr.
- oznam pre verejnosť v znení „Chemicky ošetrené citrusové
plody – kôru nekonzumovať“; oznam, aby pri manipulácii s
nebalenými pekárenskými výrobkami používali rukavice – kliešte;
oznam o alergénoch v potravinách),
upozornenie pre verejnosť o tom, že nebalené pekárenské výrobky
je potrebné spotrebovať do 24 HODÍN;
upozornenie pre verejnosť na zákaz fajčenia bezpečnostným a
zdravotným označením, umiestneným na viditeľnom mieste;
oznam pre verejnosť o zákaze predaja tabakových výrobkov a
výrobkov, ktoré sú určené na fajčenie a neobsahujú tabak osobám
mladším ako 18 rokov;
oznam s informáciou, kde a na ktorých kontrolných orgánoch, je
možné podať oznámenie o porušovaní zákona č. 377/2004 Z. z. o
ochrane nefajčiarov v znení neskorších predpisov;
oznam s informáciou o zákaze kusového predaja cigariet;
oznam pre verejnosť o zákaze predaja alkoholických nápojov
osobám mladším ako 18 rokov.

Základný sumár informácií, ktoré
obchody a prevádzky majú uvádzať

dvojjazyčne



prevádzková doba (otváracie hodiny) určená pre spotrebiteľa;
reklamačný poriadok;
informácia o nebezpečnom výrobku, ktorý si mohol spotrebiteľ zakúpiť
vrátane informácie o tom, že spotrebiteľ má právo vrátiť výrobok, ktorý
je nebezpečný, výrobcovi, predávajúcemu, dovozcovi alebo
dodávateľovi a o povinnosti týchto subjektov vrátiť spotrebiteľovi do
troch pracovných dní od prevzatia výrobku kúpnu cenu výrobku a to aj
vtedy, ak spotrebiteľ nemá doklad o kúpe výrobku;
obchodné meno a sídlo predávajúceho alebo miesto podnikania
fyzickej osoby;
preklad pojmu „osoba zodpovedná za činnosť prevádzkarne“;
upozornenie na prerušenie pracovnej doby;
pri dočasnom uzavretí prevádzkarne za predpokladu, že
prevádzkareň je uzavretá dlhšie ako jeden deň začiatok a koniec
uzavretia prevádzkarne;
pri zrušení prevádzkarne oznam o tom, kto a kde je povinný vyrovnať
záväzky voči spotrebiteľom, najmä kde môže spotrebiteľ uplatniť
svoju reklamáciu, a o dátume zrušenia prevádzkarne;
upozornenie pre verejnosť o tom, že ceny nekalibrovaných výrobkov
si môžu overiť pri pokladni; označenie informačnej váhy a
informačného závažia;
upozornenie spotrebiteľa na prijímanie platových kariet;
upozornenie spotrebiteľa na prijímanie stravných lístkov, s odkazom
že nie je možné uplatniť na kúpu alkoholických výrobkov, tabakových
výrobkov, drogérie a spotrebného tovaru;
oznam o zákaze predaja stieracích žrebov osobám mladším, ako 18
rokov.



požiarny poriadok;
požiarne poplachové smernice; 
požiarny evakuačný plán; 
označenie únikových ciest a východov;
označovanie OHLASOVŇA POŽIAROV;
označenie hasiacich prístrojov slovným spojením „HASIACI PRÍSTROJ“ a
návod na obsluhu a upozornenie na prípadné obmedzenia alebo
nebezpečenstvo pri používaní hasiaceho prístroja, najmä na toxicitu alebo
úraz elektrickým prúdom;
označenie ZÁKAZ FAJČENIA A VSTUPU S OTVORENÝM OHŇOM;
upozornenie pre verejnosť v znení „Nehas vodou ani penovými
prístrojmi!“;

označenie vstupov a východov;
označenie miestnosti na poskytnutie prvej pomoci;
označenie skladiska „Nepovolaným vstup zakázaný“;
označenie hlavného uzáveru plynu;
označenie hlavného vypínača elektrickej energie;
označenie hlavného uzáveru vnútorného vodovodu;
značenie únikovej cesty;
označenie – nebezpečenstvo pošmyknutia

oznamy, ktoré sa týkajú monitorovania priestorov kamerovým
bezpečnostným systémom.

označenie parkoviska: prevádzkový poriadok, vyhradené parkovacie
miesta atď. 

Informácia týkajúca sa ohrozenia bezpečnosti osobných údajov
dotknutej osoby:

 
Oblasť dopravných značení a dopravných zariadení: 


