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Information om att minska smittspridning av covid-19 på
serveringsställen
Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om att förhindra smitta av
covid-19 på restauranger och caféer m.m är uppdaterade och innebär följande:

•

Se till att trängsel inte uppstår i lokalerna. Gästerna ska kunna hålla minst
en meters avstånd till varandra, även mellan olika sittande sällskap.
Gäster ska kunna passera bord utan trängsel.

•

Placera max 4 personer från ett och samma sällskap vid ett bord. Är
sällskapet större ska det delas upp. Varje gäst ska ha gott om utrymme.

•

Erbjud gästerna möjlighet att tvätta händer med tvål och vatten och/eller
handsprit. Handsprit kan stå på strategiska platser eller vid varje bord.

•

Informera gästerna skriftligt om vad som gäller-stanna hemma vid
symtom, håll avstånd, tvätta händerna, sitt ner för mat och dryck. En
entrévärd kan också hjälpa till att förhindra trängsel.

•

Se till att servering av mat och dryck sker genom bordsservering.
Avhämtning vid disk endast möjligt om trängsel inte uppstår.

•

Se till att gästerna alltid intar mat och dryck sittandes vid bord, eller om
det är möjligt utan att trängsel uppstår, sittandes vid en bardisk.

•

Servera endast buffé om gästerna kan plocka sin mat utan att det uppstår
trängsel. Det gäller både i kö och kring buffébordet.

•

Trängsel i kö får inte uppstå för de kunder som ska vänta, hämta eller
betala hämtmat. Använd nummerlappssystem, markeringar eller liknande.

•

Se till att det inte uppstår trängsel i kön, både innanför dörren, och utanför
dörren. Skapa ett flöde för In och Ut och markera gärna flödet för att
underlätta för gästerna.

•

Upprätta rutiner för hur ni kan förhindra smittspridning av covid-19 bland
era gäster och personal. Utför regelbundna riskbedömningar.

Regeringen har begränsat tider för alkoholservering. Håll dig uppdaterad
på lidingo.se

Kontakta oss för rådgivning eller frågor miljo.stadsbyggnad@lidingo.se eller tel 731 30 00
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Läs mer på www.lidingo.se, Företag och näringsliv, Att driva företag under corona

