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Inkopies

Inkopies en daaglikse sake kan as noodsaaklike aktiwiteite beskou word, maar soos by sport-, godsdienstige en ander 
byeenkomste, kan die verborge gevare tans nie geïgnoreer word nie. Met onbekende mense orals, is daar altyd die moontlikheid 
dat iemand nie protokolle volg nie en dat spore van die Covid-19-virus op verpakkingsmateriaal en oppervlakke voorkom.

Ontsmet 
hande gereeld 

Dra ’n maskerBly waaksaam 

Die beste manier om persoonlike veiligheid te verseker, is om ontsmettingspuitgoed 
en  lappies byderhand te hou, waaksaam te bly en ’n masker te dra.

Hou lappies 
byderhand

#UnityinAction



Sommige van die gevare wat in ’n winkelsentrum voorkom, is:

OTM’e:

Maak seker jy handhaaf sosiale 
distansiëring. As daar ’n lang 
ry is, stel liewer jou besoek uit 
en kom later terug.

Dra ’n masker en maak 
seker dit bedek jou mond 
en neus.

Moenie aan jou gesig, mond 
of neus raak nadat jy die 
masjien gebruik het voordat jy 
jou hande gewas of ontsmet 
het nie.

Ontsmet jou hande en vee die 
masjien se sleutelbord af 
voordat jy daaraan raak.

Moenie aan enige ander 
oppervlakke werk nie.

Hou die lappies wat jy 
gebruik het en plaas dit 
in ’n verseëlbare sakkie 
wat jy by jou hou om 
later weg te gooi. 
 

Beperk OTM-transaksies 
en gebruik eerder digitale 
bankgeriewe.

Ontsmet jou hande 
nadat jy die masjien 
gebruik het en kontant 
hanteer het. 

As OTM’e in ’n vertrek is, 
moenie die gerief gebruik as 
daar ander mense in die 
vertrek is nie.

Suid-Afrikaanse banke het streng Covid-19-maatreëls in plek, wat die getal mense in ’n 
tak beperk. Om veiligheid te verseker, probeer om jou aangesig-tot-aangesigbanksake 
so vroeg as moontlik te doen om ’n vol vertrek te vermy.

Inside banks:

As jy kontant hanteer, of ’n pen gebruik 
wat deur die bank verskaf word, 
ontsmet jou hande.



Ontsmet jou 
hande wanneer jy 
winkels binnegaan 
of verlaat.

Gebruik ’n lappie om die 
handvatsel van jou trollie 
en mandjie skoon te 
maak voordat jy die 
winkel binnegaan.

Hou jou hande ontsmet met ’n 
persoonlike ontsmettingsmiddel en 
gebruik dit dikwels – elke keer as jy 
aan verpakking, deure of yskaste 
raak of wanneer jy goedere hanteer.

Moenie aan jou 
gesig vat nie.

Inkopies:

Hou jou masker 
in plek terwyl jy 
inkopies doen.

Maak seker jy 
handhaaf jou sosiale 
afstand wanneer jy in 
die ry staan om te 
betaal.

Wanneer jy betaal en ’n 
verkooppuntmasjien 
(VP-masjien) gebruik, 
probeer om die “tik”-gerief 
te gebruik sodat die kaart in 
jou hande bly.

As jy ’n VP-masjien 
moet vashou, ontsmet 
jou hande dadelik 
daarna.

Wanneer jy by die huis 
kom, pak soveel van die 
kruideniersware uit as 
moontlik en gooi die 
verpakking weg as jy kan.

Spuit 
ontsmettingsmiddel op 
pakkies wat nie 
weggegooi kan word 
nie voordat jy dit 
hanteer.

As jy los vrugte of groente gekoop het, 
oorweeg dit om dit af te spoel voordat jy 
dit bêre.

Vee die oppervlak af waarop 
kruideniersware uitgepak en is ontsmet 
jou hande ook.



Maak seker dat jy 
toerusting gebruik wat 
ten minste 1,5 meter weg 
is van die aangrensende 
masjiene.

Maak toerusting soos 
losstaande gewigte, 
kardiomasjiene en los 
toerusting met 
ontsmettingsmiddel skoon 
voor- en nadat jy dit gebruik.

Moenie aan jou mond, 
neus of oë raak nadat jy 
aan toerusting geraak het 
of geoefen het nie.

Hou ’n persoonlike 
waterbottel by jou 
en moenie 
waterfonteintjies 
gebruik nie.

Gimnasiums en gemeenskaplike ruimtes:

Moenie persoonlike 
items met ander 
gimgebruikers deel 
nie.

Handhaaf ’n sosiale afstand in 
kleedkamers en gebruik ’n 
sluitkas wat weg van ander 
geplaas is. Die meeste 
gimnasiums sluit elke tweede 
sluitkas sodat ’n sosiale 
afstand gehandhaaf kan word.

Virusse floreer in warm, klam 
omgewings. As jou gimnasium 
nie die saunas en stoomkamers 
toegemaak het nie, stel voor 
dat hulle dit doen.

Moenie stoomkamers 
en saunas gebruik nie.

Gimnasiums in Suid-Afrika volg streng Covid-19-reëls na.
Hulle neem jou temperatuur by die ingang na die gerief, dring aan op die gebruik van ontsmettingsmiddels en talle van hulle het 
maatreëls ingestel wat kliënte in staat stel om kaarte te vee sonder om personeel se hulp te vra. Ander riglyne om seker te maak dat jy 
veilig oefen:


