LIVSMEDEL

NYA REGLER FÖR SERVERING AV MAT

från den 1 juli

Med anledning av covid-19 pandemin gäller nya regler för verksamheter som
serverar mat och dryck. Fokus ligger på att undvika trängsel och att minska
risken för smittspridning bland besökarna. Reglerna gäller för restauranger,
barer, caféer samt andra ställen där allmänheten har möjlighet att äta eller
dricka på stället. Lagen gäller även verksamheter som inte har
alkoholtillstånd. Lag (2020:526) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen.

Detta innebär att den som driver
servering ska:
1. Vidta åtgärder för att undvika
trängsel på de inom- och utomhusytor
som besökare och gäster har tillträde
till. Det vill säga även biutrymmen som
entré, korridorer, trappor, hissar,
toaletter och liknande som ligger i
anslutning till serveringen. Det handlar
om att skapa förutsättningar för att
gästerna ska kunna hålla avstånd (minst
1 meter), vilket till exempel kan ske
genom att:



möblera om eller på annat sätt skapa
mer utrymme



markera avstånd på golvet eller på
annat sätt markera inom vilket
avstånd till varandra som besökare
får vistas



begränsa antalet besökare som
vistas samtidigt på serveringsstället



använda alternativa lösningar till
köer som nummerlappssystem.

2. Se till att besökarna kan inta mat och
dryck sittande vid ett bord. Man får
hämta mat vid en disk eller en buffé om
det kan ske utan trängsel, men man ska
sitta ner när man äter eller dricker.
3. Besökare ska ha möjlighet att tvätta
händerna med tvål och vatten eller
erbjudas handsprit.
4. Tydlig information som förklarar hur
man som gäst kan minska risken för
smittspridning ska finnas på varje

serveringsställe. Folkhälsomyndigheten
specificerar att informationen till
gästerna ska vara väl synlig och
innehålla information om vikten av



att hålla avstånd



att sköta sin handhygien



att mat och dryck ska intas sittandes
vid ett bord



att man bör stanna hemma om man
har symptom på covid-19.

5. Personalen på ett serveringsställe ska
också få tydlig information om hur man
hindrar smittspridning mellan besökare
och vilka hygienrutiner som gäller. Även
här ligger ansvaret hos ägaren som
driver stället.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden har rätt
att stänga ned eller förelägga, eventuellt
med vite, de verksamheter som inte
följer reglerna.

Kontakta oss, eller besök länsstyrelsens
hemsida, för mer information.
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