Checklista
Med denna checklista kan du kontrollera att du vidtagit tillräckliga åtgärder för att
minska smittspridning av covid-19 i din verksamhet.
Föreskrifter om att förhindra smitta av covid-19 på restauranger och caféer m.m, finns i sin
helhet på Folkhälsomyndighetens hemsida. Verksamheter som avses är t.ex. restauranger,
personalrestauranger, barer, caféer, cateringverksamheter, uteserveringar.
Har vi tillräcklig information till kunderna?
- Finns det anslag/skylt på dörr eller väl synlig direkt när man kommer in om avstånd?
- Finns det exempelvis linje på golvet fram till kassan liknande på banker?
- Uppmanas kunden att hålla avstånd till annan kund? (muntligt, skriftligt)
- Anges det om att det endast är ok att äta vid sittande vid bord alternativt avhämtning?
- Finns det bra rutiner för handtvätt?
Har vi vidtagit åtgärder för att avstånd mellan besökare uppfylls?
- Kassan tex. markering på golvet
- Buffé tex. markering på golvet, max antal personer vid buffén
- Ingången tex. anslag på dörr eller skylt väl synlig
- Utanför ingången, hur hanterar man eventuell kö
- Toalettkön, avståndsmarkeringar
Har vi vidtagit åtgärder så att bordens placering inte utgör en risk för
smittspridning?
- Har vi glesat ut borden? Det ska vara minst en meter mellan sällskapen.
- Kan kunderna lätt ta sig till borden utan trängsel?
- Är borden placerade så att det är lätt att ta sig till och från en sittplats?
- Är det maximalt 4 personer per bord ?(dessa ska tillhöra samma sällskap)

Har vi skrivit in i vår egenkontroll instruktioner för hur personalen kan
förhindra smittspridning?
- Finns särskilda instruktioner till personalen?
- Har städningen förstärkts?
- Finns rutin om att stanna hemma om du är sjuk samt två dagar som frisk innan du går
tillbaka till jobbet.
- Tvätta händerna ofta med tvål och vatten, minst 30 sekunder
- Hosta nys i armvecket

Har du frågor? Välkommen att kontakta miljö- och stadsbyggnadskontoret,
livsmedelsgruppen, tel: 08-731 30 00, e-post: miljo.stadsbyggnad@lidingo.se
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