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Bakgrundsinformation
24 mars 2020 presenterade Folkhälsomyndigheten en ny föreskrift för restauranger, caféer m.m. att varje verksamhet ska göra en
riskbedömning och vidta åtgärder för att minska smittspridningen av covid-19. Åtgärderna ska gälla från och med 25 mars 2020 tillsvidare (som
längst 31 december 2020).
Tillämpningsområde
Nedan ges exempel och allmänna råd till stöd för ett ändamålsenligt smittskydd. Syftet är att förhindra smittspridning av covid-19. Dessa
åtgärder ska tillämpas i sådana verksamheter som omfattas av anmälan enligt 11 § Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2005:20) om
livsmedelshygien.
Exempel på verksamheter:
Restaurang
Café
Nattklubb
Barverksamhet
Personalrestaurang
Cateringverksamhet
Skolmatsal
Den som bedriver verksamhet enligt ovan ska som ett led i sin egenkontroll ha rutiner för hur verksamheten kan förhindra smittspridning av
covid-19 bland gäster. Verksamheten ska kontinuerligt utföra riskbedömningar utifrån rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och
smittskyddsläkare.
Vilka åtgärder har vidtagits i verksamheten för att begränsa smittspridning av covid-19
ü Utökade städrutiner för lokalen och personalutrymmen.
ü Besökare får endast äta och dricka sittandes vid ett bord eller ta med maten för avhämtning. Stående servering vid barer är inte
tillåtet.
ü Normalt bär personalen ut beställningarna. Gästerna kan beställa och hämta ut sin mat och dryck själva under förutsättning att det
inte uppstår trängsel eller köer. Hämtmat lämnas över som vanligt under förutsättning att det inte uppstår trängsel eller köer.
ü Vi säkerställer att det inte förekommer trängsel eller långa köer i verksamhetens lokaler eller i anslutning till dessa lokaler. Besökare
ska kunna hålla avstånd mellan varandra.
ü I den mån det är möjligt har vi utökat avstånden mellan borden. Gäster ska kunna hålla avstånd mellan varandra.
ü Vi håller oss uppdaterade på Folkhälsomyndighetens hemsida för att löpande få information om nya regler och riktlinjer för vår
verksamhet.
Instruktioner till personal med anledning av covid-19
ü Har du sjukdomssymptom som överrensstämmer med covid-19 , sjukanmäl dig och stanna hemma.
ü Upplever du sjukdomssymptom som överrensstämmer med covid-19 under ditt arbetspass, meddela din chef omgående.
ü Tvätta händerna noggrant och regelbundet med tvål och varmt vatten. Handsprit kan endast användas som komplement eller om
varmt vatten samt tvål inte finns tillgängligt.
ü Undvik fysisk kontakt med kollegor och gäster.
Härmed intygas att åtgärderna ovan har vidtagits i vår verksamhet.

Namn på verksamhet: ________________________________________________________

Organisationsnummer: _______________________________________________________

Signatur av ansvarig för verksamheten: __________________________________________

Datum och ort:_______________________________________________________________
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