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Covid-19
Vi vill uppmana alla verksamheter att hålla sig uppdaterade gällande nya föreskrifter/
lagar och restriktioner för serveringsställen med anledning av Covid-19. Ni kan enklast
hitta vad som gäller på Folkhälsomyndighetens hemsida. Ni är välkomna att höra av er till
miljöenheten om ni har frågor eller funderingar. Om läget är oförändrat nästa år kommer
kommunen förmodligen fortsätta med att genomföra trängselkontroller under 2021.

Det som gäller just nu:


Åtgärder som skapar förutsättningar för gäster att kunna hålla ett
smittskyddsäkert avstånd till varandra ska vidtas. Detta gäller både inomhus och
utomhus på de ytor som gäster har tillträde till. Faktorer som t ex lokalens
utformning och antalet besökare kan påverka bedömningen av vad ett
smittskyddsäkert avstånd är, men det ska vara ett avstånd på minst 1 meter
mellan sällskap.



Besökare ska äta och dricka sittandes vid bord eller bardisk. Det är tillåtet att
hämta mat och dryck vid disk eller buffé om det kan ske utan att trängsel uppstår.



Besökare ska ges möjlighet att tvätta händerna med tvål och vatten eller erbjudas
handsprit.



Tydlig och väl synlig information om hur man som gäst kan minska risken för
smittspridning ska finnas uppsatt. Informationen ska innehålla följande punkter:



-

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

Verksamhetens personal ska få tydlig information om hur man hindrar
smittspridning och vilka hygienrutiner som gäller.

Nya föreskrifter som tillkom och började gälla 2020-11-03


Skärpt avståndsregel, istället för bör används nu att det ska vara minst en meters
avstånd till andra sällskap.



När konserter, idrottsevenemang och liknande verksamheter anordnas på eller
invid ett serveringsställe, ska den som driver serveringsstället organisera
verksamheten så att besökare sitter ner.



För att trängsel ska undvikas ska den som driver serveringsställe se till att
sällskap kan hålla minst en meters avstånd från andra sällskap, och antalet
besökare i ett och samma sällskap uppgår till högst åtta personer.



Om den grupp som besöker serveringsstället uppgår till fler än åtta besökare ska
den som driver serveringsstället dela upp gruppen i sällskap med högst åtta

2
besökare i varje. Med sällskap avses gruppering av besökare som sitter ned
tillsammans på serveringsstället.

Tänk på att lagar, föreskrifter och allmänna råd gällande Covid-19 snabbt kan ändras.
Det är därför viktigt att ni håller er uppdaterade om vad som gäller.

