Nya föreskrifter gallande restauranger,
barer öch cafe gallande Cöröna/Cövid19
Från och med 25 mars införs en ny föreskrift från Folkhälsomyndigheten med anledning av
Coronaviruset. Föreskriften innebär att du som ägare till verksamheten måste vidta åtgärder för att
hindra smittspridningen. Endast bordsservering tillåts.

Folkhälsomyndigheten föreskriver nu, med stöd av smittskyddsförordningen, att restauranger,
barer och caféer 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 utan besökare ska kunna hålla avstånd mellan varandra.
Besökare ska äta och dricka sittandes vid bord. Personal bär ut beställningarna. Om det är
möjligt att låta gästerna beställa och hämta sin mat och dryck själva så är det tillåtet, så länge
som det inte leder till trängsel eller köer. Hämtmat kan överlämnas som vanligt, så länge det
går att göra utan trängsel mellan människor.
Den som ansvarar för verksamheten ansvarar för att ha rutiner för att göra risken för
smittspridning så liten som möjligt. Riskbedömningar ska göras regelbundet utifrån
rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och regionernas smittskyddsläkare.
Smittskyddsläkaren kan efter samråd med kommunen fatta beslut om att förbjuda de
verksamheter som inte uppfyller kraven.
Vad innebär det här för mig som ägare till en restaurang, café eller bar?
Du behöver fundera på vilket sätt du kan motverka köbildning och trängsel i din verksamhet.
Det kan innebära att glesa ut mellan bord, begränsa antal gäster, styra om verksamheten till take
away och liknande.
Du behöver inte ta bort din buffé utan se till att inte för många människor behöver köa och ta
mat samtidigt.
Är det förbjudet med nattklubb?
Detta är oklart i dagsläget, det känns ju orimligt att vi först ska minska köbildning och ha
bordsservering och sedan dansa tillsammans. I dagsläget finns ingen vägledning om detta men
vi uppdaterar informationen allt eftersom

Vad gör Miljö- och byggenheten nu?
Vi avvaktar i första hand mer vägledning från smittskyddsläkaren. Vi finns här för er om ni har
frågor om denna nya föreskrift. Vi måste hitta lösningar för detta tillsammans och har ingen
intention att någon verksamhet ska behöva stänga i Sollefteå kommun. Det handlar om att
minska trängsel och köbildning vilket vi anser att alla våra livsmedelsverksamheter kan klara.
Ett informationsblad kommer att skickas ut innan veckans slut. Mer frågor? Hör av dig!
Maria Söderlund, Miljö- och byggchef 073-2745364
Gunnel Sundqvist, Livsmedelsinspektör 070-1918842
Emma Olsson, Livsmedelsinspektör 070-2924893

