Juli 2020

Nya regler för att minska
smittspridning
Sedan 1 juli 2020 gäller en ny lag som ska effektivisera tillsynen och minska smittspridningen av
covid-19. Kommunen utför liksom tidigare tillsyn av trängsel på restauranger, barer, kaféer och
andra serveringsställen. Nytt är att kommunen nu har befogenhet att tillfälligt stänga en
verksamhet. Lagen gäller till 31 december 2020.
smittspridning bland besökarna. Kommunen gör
Hjälp gästerna att hålla rätt avstånd
tillsyn vid olika tidpunkter på dagen, både under
Trängsel ska kunna undvikas, både inomhus och i veckodagar och helger eftersom antalet gäster
områden utomhus som gäster har tillträde till.
kan variera.
Enligt Folkhälsomyndighetens föreskrifter ska
Om din verksamhet inte följer reglerna
bord och stolar placeras så att sällskap kan hålla
en meters avstånd mellan varandra. Detta
Du får alltid en möjlighet att rätta till sådant som
avstånd gäller även rygg mot rygg.
är fel. Om du inte vidtar tillräckliga åtgärder kan
kommunen besluta om föreläggande eller förbud.
För att hjälpa dina gäster att hålla avstånd i kön
till buffén, toaletten eller betalningen kan du till
Beslutet kan till exempel handla om att
exempel markera med tejp på golvet.
• minska antalet bord och stolar
• ta bort inredning så att gäster fritt kan
Informera gäster och personal
röra sig
I din lokal ska det finnas information om hur dina
• begränsa öppettider
gäster kan minska smittspridningen. De ska också
• begränsa antalet gäster som får vistas på
ha möjlighet att tvätta händerna eller ha tillgång
serveringen samtidigt.
till handdesinfektion.
I en situation med omfattande trängsel kan
Din personal ska också ha kännedom om hur
kommunen besluta om omedelbart förbud för att
smittspridningen kan minskas.
minska smittspridningen.

Bordsservering eller avhämtning

Dina gäster får äta och dricka sittande vid ett
bord. Om det är möjligt utan att det uppstår
trängsel kan gästerna även sitta och äta vid
bardisken.
Dina gäster kan också ta med maten för
avhämtning.

Även gästerna har ett ansvar

Du ska göra det möjligt för olika sällskap att hålla
avstånd till varandra. Om gästerna i ett sällskap
väljer att sitta nära varandra runt ett bord, trots
att det finns plats att hålla avståndet, är det
gästernas ansvar.

Kommunen gör tillsyn

Kommunen gör tillsynsbesök. Fokus ligger på att
undvika trängsel och att minska risken för

Mer information

Mer information finns på
uppsala.se/restauranger-butiker-covid-19 och på
lansstyrelsen.se/uppsala
Sök på smittskydd på serveringsställen.
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