
Tarbijamärgis „Siin on turvaline“

Tarbijamärgise „Siin on turvaline“ eesmärk on suurendada külastajas usaldust teenusepakkuja
vastu ja tõsta Eesti kui turvalise sihtkoha mainet.

„Siin on turvaline“ märgisega teavitatakse külastajat, et (turismi)teenuse pakkuja on liitunud
hea tahte kokkuleppega, et pakkuda piirkonna külastajale turvalist turismielamust.

Märgise annab välja Lahemaa Turismiühing.

„Siin on turvaline“ märgisega liitunud ettevõtted kinnitavad, et:

 Ettevõtte  juhtkond  suhtub  vastutustundlikult  COVID-19st  tulenevatest  tervise  ja
turvalisuse nõuetest ning tagavad, et keegi nohu, köha ega muude haigustunnustega
tööle ei tule.

 Juhtkond  informeerib  ettevõtte  töötajaid  nakkusohust  ja  tuletab  personalile
järjepidevalt meelde desinfitseerimise ja puhtuse olulisusest.

 Teenusepakkuja informeerib külastajat COVID-19 käitumisjuhistest. Võimalus kasutada
Eesti  Hotellide  ja  Restoranide  Liidu  teabesilti  https://ehrl.ee/wp-
content/uploads/2020/05/ehrl-covid19-297x420mm-bl3mm.pdf   

 Siseruumides viibides saavad teenindajad ja külalised hoida distantsi.

 Desinfitseerimisvahendid  asuvad  kõigile  nähtavates  kohtades  ning  desojaamasid  on
rohkem, kui minimaalsed nõuded eeldavad.

 Töötajad jälgivad külalisi ning kui märgatakse haigustunnustega inimest, palutakse tal
koju minna. Seejärel desinfitseeritakse kõik pinnad, mida haigussümptomitega inimene
on puudutanud.

 Teenindajad  ei  müü  selgete  joobetunnustega  inimestele  alkoholi  ning  joobes  isikul
palutakse koju minna.

 Ettevõttes õhutatakse pidevalt siseruume: hoitakse võimalusel aknaid lahti ja kui aknad
lahti  ei  käi,  õhutatakse  ruume hoides  välisuksed  avatuna.  Tuulutades  jälgitakse  nii
välis- kui sisetemperatuuri.

Deklaratsiooni kinnitanud teenusepakkujad on läbi vaadanud Eesti Hotelli ja Restoranide Liidu
veebiseminarid ja tutvunud valdkondlike juhenditega.

EAS tagb, et visitestonia.com/puhkaeestis.ee andmebaasis saavad „Siin on turvaline“ märgist
omavad ettevõtted juurde märke ja on selle järgi andmebaasist külastajale leitavad.

Teenusepakkuja kaotab õiguse tarbijamärgise kasutamiseks, kui tema kohta laekub kaebusi
kokkuleppe rikkumiste kohta ja märgist välja andja tuvastab rikkumise.

Mõned näited teistest riikidest: Turku , Taani , Portugal  

Lahemaa ettevõtjad pääsevad taotlema siit: saada ankeet 

EAS edastab info edukate taotlejate kohta, kes saavad seejärel  märgise Lahemaa
Turismiühingust

Lahemaa Turismiühing:  visitlahemaanp@gmail.com 
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