
Alla i samhället måste hjälpa till att stoppa spridningen av coronaviruset. Därför 
har Folkhälsomyndigheten nya regler om hur mat och dryck får serveras på t.ex. 
barer, restauranger och caféer i Sverige. Reglerna handlar om att matställenas 
gäster ska hålla avstånd till varandra för att minska risken att viruset sprids. 

Många invånare stannar inne och vågar inte äta ute när 
coronaviruset sprids i samhället. Det gör att restauranger, 
barer och caféer har svårt att få gäster. Helsingborgs stad 
vill att din verksamhet ska kunna fortsätta att ha öppet 
och servera mat trots viruset.

Få stöd och hjälp till att stoppa viruset
För att klara situationen bättre kan din verksamhet få 
stöd från kommunen, myndigheter och olika organisatio-
ner. Men du måste också hjälpa till att stoppa spridningen 
av viruset så att inte krisen blir ännu värre. Därför ska 
din verksamhet följa Folkhälsomyndighetens nya regler.

Gästerna ska hålla avstånd
Alla verksamheter som serverar mat och dryck ska se till 
att deras gäster inte står trångt i matköer, vid bardiskar, 
eller när de hämtar mat från bufféer. Gästerna ska kunna 
hålla ett avstånd till varandra för att minska risken för att 
coronaviruset sprids mellan dem. 

Reglerna är att:
• Gäster får bara äta och dricka när de sitter vid ett

bord, inte när de står upp vid en bardisk.

• Gäster kan beställa och hämta mat eller dryck till
bordet, till exempel från en buffé, om det inte blir kö
eller för trångt när de gör det.

• Gäster kan beställa och ta med sig mat, om det inte
blir kö eller för trångt när de gör det.

Din verksamhet har ansvaret
Din verksamhet ansvarar för att kontrollera att reglerna 
följs. Du ska också bedöma risken för att coronaviruset 
sprids mellan gäster i dina lokaler med hjälp av råden 
från Folkhälsomyndigheten. Om en verksamhet inte följer 
reglerna kan en smittskyddsläkare besluta att servering-
en måste stänga. Reglerna gäller från 25 mars 2020.

Nya trängselregler på matställen
Miljöförvaltningen informerar

Hur ska jag följa reglerna i min restaurang? 

– Se till att alla dina gäster sitter ner vid bord när de äter
och dricker. Informera gästerna om att de måste hålla
avstånd till varandra när de står i kö för att beställa mat
att ta med sig, eller när de ska hämta mat till bordet. Om
gästerna sitter för nära varandra kan du göra mer plats
mellan borden. Du får inte servera mat och dryck till
gäster som står vid en bardisk.

Får jag fortsätta att servera en buffé där 
mina gäster hämtar maten själva?

– Ja, om dina gäster kan hämta mat till sina bord utan att
det blir köer eller trångt vid buffén. Följ också allmänna
rutiner för rengöring och hygien.

Hur långt ifrån varandra ska gästerna vara? 

– Folkhälsomyndighetens råd är att vi ska ha mer än en 
armlängds avstånd mellan varandra. Smittskyddsläkare 
har tidigare gett rådet att friska personer ska vara minst 
en meter ifrån varandra. Det rådet följer nu många 
restauranger, affärer och butiker. Du kan hjälpa kunder 
att hålla rätt avstånd i kön om du markerar avstånden 
med tejp i golvet.

Läs mer om coronaviruset på foretagare.helsingborg.se. 
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