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Folkhälsomyndighetens föreskrifter och
allmänna råd om att förhindra smitta av
covid-19 på restauranger och caféer
m.m.
Folkhälsomyndigheten beslutade den 24 mars 2020 om föreskrifter och
allmänna råd om att förhindra smitta av covid-19 på restauranger och caféer
m.m.. Förskrifterna trädde i kraft den 25 mars 2020.

Tillämpningsområde
Föreskrifterna gäller för verksamheter som ska anmälas enligt 11 §
livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2005:20) om livsmedelshygien. I de
allmänna råden till föreskrifterna anges att de verksamheter som avses t.ex.
är restauranger, personalrestauranger, barer, caféer, skolmatsalar och
cateringverksamhet. Listan är inte uttömmande, utan avgörande är om
verksamheten är anmälningspliktig. Detta innebär att även andra kommunala
livsmedelsanläggningar än skolmatsalar kan omfattas av föreskrifterna.

Vad innebär förskrifterna?
Föreskrifterna medför en skyldighet för den som bedriver verksamheten att
ha rutiner för hur verksamheten kan förhindra smittspridning av covid-19
bland besökare och instruktioner för hur personalen kan förhindra
smittspridning. Verksamheten ska regelbundet utföra riskbedömningar
utifrån rekommendationer från folkhälsomyndigheten och
smittskyddsläkare.
Verksamheten ska också säkerställa att det inte förekommer trängsel eller
långa köer i eller i anslutning till verksamhetens lokaler. Besökare ska kunna
hålla avstånd till varandra och får bara äta och dricka sittandes vid ett bord
eller ta med maten för avhämtning. Stående servering är inte tillåtet.

Vilka möjligheter till ingripande finns?
Smittskyddsläkaren kan, efter samråd med kommunen, besluta om att
förbjuda verksamheter som inte uppfyller kraven i föreskrifterna. En
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förutsättning för detta är att det föreligger risk för smittspridning av covid19.

Vilken roll har kommunerna?
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har tagit fram kommentarer till
föreskrifterna. För SKR:s information om kommunernas roll, se
https://skr.se/covid19ochdetnyacoronaviruset/naringsliv/kommentarertillr
eglerforrestaurangerbarerochcafeer.32559.html#5.3f7e1e56170f3d917b781cf
b

Länkar
Föreskrifter och allmänna råd om att förhindra smitta av covid-19 på
restauranger och caféer m.m.:
https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/d06a3ffb2cfa4c8d858
0e52ec954dfc2/folkhalsomyndighetens-foreskrifter-och-allmanna-rad-omatt-forhindra-smitta-av-covid-19-pa-restauranger-och-cafeer-mm.pdf
Information på SKR:s hemsida:
https://skr.se/covid19ochdetnyacoronaviruset/naringsliv/kommentarertillr
eglerforrestaurangerbarerochcafeer.32559.html
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