Information från Miljökontoret Borlänge kommun om livsmedel och
covid-19
Denna information riktar sig till livsmedelsföretag.
Tänk på att föreskrifter och allmänna råd från myndigheter snabbt kan ändras. Följ uppdateringar
dagligen på https://www.krisinformation.se/ och borlange.se https://www.borlange.se

Sammanfattning:
Folkhälsomyndigheten föreskriver nu, med stöd av smittskyddsförordningen, att restauranger, barer
och caféer m.m. i hela landet behöver vidta särskilda åtgärder för att minska risken för spridning av
covid-19. Trängsel mellan människor i köer, vid bord, bufféer eller bardiskar får inte förekomma.
Besökare ska kunna hålla avstånd mellan varandra. Alla som serverar mat eller dryck ska i första
hand se över hur de i sin egen verksamhet kan förhindra smittspridning.

Nedan finns några frågor med svar med anledning av föreskriften ”Folkhälsomyndighetens
föreskrifter och allmänna råd om att förhindra smitta av covid-19 på restauranger och caféer m.m.
”HSLF-FS 2020:9
https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/419aae6d128c4f43ac87ea785ec9d7b3/hslf-fs2020-9.pdf

Frågor och svar
Vilka verksamheter omfattas av föreskriften?
Restauranger, barer, caféer, skolmatsalar, personalmatsalar, cateringverksamhet, nattklubbar och
andra verksamheter som serverar mat eller dryck till sina gäster.

Vad betyder det här för mig som driver en verksamhet som omfattas av föreskriften?
Föreskriften innebär att restauranger, barer, caféer, skolmatsalar och nattklubbar m.fl. måste införa
vissa förändringar i sina verksamheter. Verksamheterna måste säkerställa att det inte uppstår
trängsel och därmed stor risk för spridning av covid-19.
Detta innebär bl.a. att det inte längre är möjligt att ha försäljning vid en bardisk med många gäster
som trängs framför den eller att de gäster som står och väntar på att få beställa eller serveras står för

nära varandra. Om det är möjligt att utan trängsel låta gästerna beställa och hämta sin mat vid en
disk är det tillåtet. Maten och drycken ska alltid ätas och drickas sittande.
Verksamheter som omfattas av föreskriften måste vidta lämpliga åtgärder för att säkerställa att
trängsel inte uppstår. Ett sätt att undvika detta kan vara att införa ett nummerlappssystem och att
gäster får vänta på sin tur utanför verksamhetens lokaler. Borden i lokalen kan t.ex. behöva placeras
om så att de inte står för nära varandra. Ett annat lämpligt sätt att kunna undvika trängsel i köer kan
vara att märka upp på golvet hur långt ifrån varandra gästerna ska stå.

Egenkontroll för att motverka smittspridning
Var och en i samhället måste genom uppmärksamhet och rimliga försiktighetsåtgärder medverka till
att förhindra spridning av covid-19. Den här förskriften ålägger ett stort ansvar på de verksamheter
som omfattas av den. Som ett led i sin egenkontroll måste de därför återkommande utföra riskbedömningar och säkerställa att det i verksamheten inte uppstår trängsel och sådan smittspridning
av covid-19 som kan leda till allvarliga konsekvenser för samhället.

Hur kontrolleras att föreskriften följs?
Det framgår av smittskyddslagen att var och en i samhället genom uppmärksamhet och rimliga
försiktighetsåtgärder ska medverka till att förhindra spridning av smittsamma sjukdomar. Avsikten
med föreskriften är minska riskerna för smittspridning av covid-19 och inte att stänga ned
restauranger och caféer m.m.

Kan smittskyddsläkaren stänga ned en verksamhet som inte följer föreskriften?
Ja. Smittskyddsläkaren har bl.a. till uppgift att samarbeta med de kommunala nämnder som fullgör
uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet. Smittskyddsläkarna kan efter samråd med
kommunen stänga ned de verksamheter som inte följer föreskriften.

Vilket avstånd mellan besökare är tillräckligt för att det inte ska uppstå trängsel?
Det är svårt att definiera vad trängsel är eftersom lokaler och verksamheter ser olika ut. En riktlinje
kan vara att hålla lite mer än en armlängds avstånd till varandra.

Är det tillåtet att på en restaurang beställa över disk och sedan sätta sig och invänta servering, eller
ska beställningen också ske vid bordet?
Om det är möjligt att utan trängsel låta gästerna beställa och hämta sin mat går det bra. Mat och
dryck ska alltid intas sittandes vid ett bord.

Kommer det att vara tillåtet att fortsätta med buffé där man tar mat och sedan sätter sig?
Ja, om gästerna kan plocka sin mat utan att trängas är det tillåtet. Vid köer bör en armlängds avstånd
finnas mellan gästerna.

Kan gäster på ett café beställa kaffe vid disken och sedan sätta sig vid valfritt bord?
Ja, men gästerna ska inte stå och trängas framför disken med andra gäster.

Får gäster sitta och äta vid en bardisk?
Ja, om det är möjligt utan att det uppstår trängsel kan man låta sina gäster sitta och äta vid
bardisken.

Kommer gatukök att få fortsätta servera genom luckan?
Ja, det går bra så länge som trängsel framför gatuköket undviks.

Gäller samma regler inomhus och utomhus?
Ja, samma regler gäller såväl inomhus som utomhus.

Får man stå i kö på snabbmatsrestaurangerna?
Ja, men det får inte vara trängsel i kön. Gäster ska kunna stå med avstånd mellan sig.

Kan nattklubbar fortfarande hålla öppet?
Ja, men den som driver nattklubben måste se till att gästerna kan hålla minst en armslängds avstånd
mellan varandra.

