Miljöförvaltningen informerar

Tillfällig smittskyddslag för serveringar
Coronapandemin måste bromsas i samhället. Därför har regeringen beslutat om
en ny tillfällig lag om smittskydd på serveringsställen. Lagen gäller året ut och
betyder att serveringar som vänder sig till allmänheten ska utforma sina lokaler
och utomhusområden för att undvika trängsel och förhindra smittspridning.
Helsingborgs stad vill att din servering ska kunna
fortsätta att ha öppet och servera mat trots att
coronaviruset och sjukdomen covid-19 finns i samhället.
Men för att det ska fungera måste du skydda din personal
och dina gäster genom att se att till att din servering inte
bidrar till en ökad risk för smittspridning. Det gör du
genom att utforma din lokal, entré och/eller tillhörande
områden utomhus så att gästerna kan undvika trängsel.
Tillfällig lag om smittskydd på din servering
Från den 1 juli 2020 gäller en tillfällig lag om
smittskyddsåtgärder på serveringsställen i Sverige.
Lagen innebär att ansvaret för tillsyn och beslut flyttas
från regionernas smittskyddsläkare till kommunen.

Lagen gäller allmänna serveringar med sittplatser
Alla näringsverksamheter som serverar mat och/eller
dryck till allmänheten och har sittplatser för sina gäster
i anslutning till serveringen omfattas av lagen. Det är till
exempel restauranger, barer, pubar, caféer, glasskiosker
med sittplatser och nattklubbar. Däremot gäller lagen
inte i matsalar på arbetsplatser och i skolor, eller för
cateringföretag, foodtrucks och take-away-ställen.

Så förhindrar du smittspridning och följer lagen
• Se till att dina gäster sitter ner vid borden när de äter
och dricker. Hänvisa stående gäster till borden.

•

Se till att olika sällskap kan hålla minst 1 meter till
varandra. Skapa utrymme genom att möblera om,
begränsa antalet gäster i lokalen eller placera
gästerna vid vartannat bord. Erbjud handtvätt/sprit.

Kommunen kan besluta vad du måste göra
I Helsingborg är det miljöförvaltningen som gör
trängselkontroller och miljönämnden som kan besluta
vad du måste göra eller i värsta fall, att din servering
måste stänga för att förhindra smittspridning.

•

Vad ska jag göra om det ändå blir trängsel ?

Hur långt ifrån varandra ska gästerna vara?

– Släpp inte in fler gäster, be alla att hålla avstånd och
hänvisa stående personer tillbaka till sin sittplatser.
De som inte har ett bord att sitta vid kan inte serveras.
För att undvika att behöva avvisa någon är det viktigt att
du från början inte välkomnar fler gäster än vad som är
lämpligt för att kunna undvika trängsel.

– Enligt Folkhälsomyndighetens föreskrifter ska gäster
som sitter ner vid borden eller står i kö kunna hålla minst
1 meters avstånd till sällskap. Du kan skapa utrymme
genom att möblera om bord och stolar, placera gäster vid
vartannat bord, markera avstånd på golvet och i köer till
kassa, entré och toalett, införa nummerlappssystem, eller
begränsa antalet gäster som får vara i lokalen samtidigt.

Markera avståndet i kön till kassan, entrén eller
toaletter för att undvika trängsel mellan gäster.

Frågor och svar om smittskydd och trängsel

Vad gäller för gäster inom samma sällskap?

– Gäster inom samma sällskap har ett eget ansvar att
hålla avstånd till varandra enligt Folkhälsomyndighetens
allmänna råd. Du ska informera om rådet, men du är inte
ansvarig för att gästerna håller avstånden. Om du får
besök av ett stort sällskap är det alltid viktigt att dela upp
sällskapet vid flera bord för att undvika trängsel.

Läs mer om coronaviruset på helsingborg.se.

Källa: Riksdagen, Folkhälsomyndigheten, SKR
Senast uppdaterad 1 juli 2020

Miljöförvaltningen • 042-10 50 00 • miljoforvaltningen@helsingborg.se • foretagare.helsingborg.se

