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Meddelande från livsmedelskontrollen med anledning 
av Covid-19 
Livsmedelskontrollen i Ljungby får just nu mycket frågor om hur situationen ska hanteras 
och hur Folkhälsomyndighetens föreskrifter om att förhindra smitta av covid-19 ska tolkas. 
Vi vill informera er om vad vi vet just nu och vad som kan vara bra att tänka på.  
 
Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om att förhindra smitta av covid-19 på 
restauranger och caféer m.m. beslutad den 24 mars 2020 
Föreskriften gäller alla registreringspliktiga livsmedelsverksamheter, alltså alla som 
tillhandahåller livsmedel på marknaden och till kund. Följande gäller: 
 

- Rutiner för att förhindra smittspridning av covid-19 bland besökare ska finnas. 
- Det ska finnas instruktioner för hur personalen kan förhindra smittspridning. 
- Utifrån rekommendationer från smittskyddsläkare och Folkhälsomyndigheten ska 

riskbedömningar göras. 
- Säkerställ att det inte förekommer trängsel eller långa köer i och/eller i anslutning till 

lokalen. Det ska vara möjligt för besökare att hålla avstånd mellan varandra. 
- Besökare får endast äta och dricka sittandes vid ett bord eller ta mat för avhämtning. 

 
Att tolka föreskriften 
Vi förstår att er situation är ansträngd och att det är svårt att veta hur ni behöver arbeta för att 
följa föreskriften. Det är tyvärr svårt för oss som kontrollmyndighet att detaljstyra hur förskriften 
ska tillämpas i praktiken. Vilka rutiner ni ska ta fram och hur ni ska arbeta konkret beror på hur 
lokalen och förutsättningarna ser ut för er verksamhet. Vi får hjälpas åt och ni kan kontakta oss 
för att bolla idéer. Vi har några tips som kan underlätta: 
 

- Skylta för att hjälpa besökarna att veta hur de ska förhålla sig i lokalen. 
- Informera gärna era besökare om hur ni arbetar för att undvika smittspridning. 
- Börja inte om från början, använd den egenkontroll ni redan har och utveckla/anpassa till 

situationen. 
- Se till att särskilt informera frivillig och extra personal om era rutiner. 
- Håll er uppdaterade på information från Folkhälsomyndigheten och Livsmedelsverket.  
- En klassiker värd att nämnas: god handhygien är a och o. Informationsblad att skriva ut 

och hänga upp finns här. 
 
Avhämtning och utkörning 
Vi har noterat att flera utökar sin verksamhet med avhämtning och utkörning. Det är positivt att 
denna service tillhandahålls under dessa tider, men var noga med att er egenkontroll och 
utrustning uppdateras och är aktuell för det ni gör. Detta blir särskilt viktigt vid varmare väder. 
Håll också oss uppdaterade på förändringar i verksamheten. Det är viktigt att ni i efterhand kan 
visa vad och hur ni har gjort. 
 
Kontakta gärna oss, livsmedel.halsoskydd@ljungby.se eller ring till växeln, 0372-78 90 00. 
 
Hälsningar,  
Team livsmedel och hälsoskydd, Ljungby kommun 
 
 
 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/information-till-skola-och-forskola-om-den-nya-sjukdomen-covid-19/
https://www.livsmedelsverket.se/livsmedel-och-innehall/bakterier-virus-parasiter-och-mogelsvampar1/virus/corona-covid-19?_t_id=1B2M2Y8AsgTpgAmY7PhCfg%3d%3d&_t_q=corona&_t_tags=language%3asv%2csiteid%3a67f9c486-281d-4765-ba72-ba3914739e3b&_t_ip=195.84.108.131&_t_hit.id=Livs_Common_Model_PageTypes_ArticlePage/_d7ea5816-fe47-4538-8ed8-47f2aca274c7_sv&_t_hit.pos=1#F%C3%B6retag%20-%20fr%C3%A5gor%20och%20svar
https://www.folkhalsomyndigheten.se/globalassets/publicerat-material/publikationer/god-handhygien/god-handhygien-affisch-a3-webb-2010-4-34.pdf
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