Värmdö kommun - Internt

Bygg- och miljöavdelningen informerar

Nya regler för servering av mat
Med anledning av covid-19 pandemin gäller en ny lag från och med den 1 juli
2020 (lag om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen).
Vad krävs av den som driver ett serveringsställe enligt lagen

1. Den som driver ett serveringsställe ska vidta åtgärder för att undvika
trängsel på de inom- och utomhusytor som gäster har tillträde till. Det
handlar om att skapa förutsättningar för att gästerna ska kunna hålla
avstånd (minst 1 meter mellan olika sällskap), 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. Den som driver ett serveringsställe ska även se till att besökarna kan
äta och dricka 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 och dricker.
3. Gäster 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 ska 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 gäster och vilka hygienrutiner som
gäller. Även här ligger ansvaret hos ägaren som driver stället.
Kommunen kommer att ha tillsyn över att verksamheterna följer den nya lagen och
har rätt att stänga ned de verksamheter som inte följer den.
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Vill du veta mer?
Vid funderingar eller frågor kan du kontakta bygg- och miljöavdelningen eller läsa mer på
vår hemsida
http://www.varmdo.se
För uppdaterad information kan du besöka
https://www.folkhalsomyndigheten.se/
https://www.livsmedelsverket.se/
https://www.lansstyrelsen.se/stockholm/bo-och-leva/smittskydd-pa-serveringsstallen.html
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