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Nya regler för att förhindra trängsel
Sedan den 3 november gäller nya regler för serveringsställen. En av förändringarna
innebär att du numera inte får ha sällskap med fler än åtta gäster sittande vid samma
bord. Syftet är att minska risken för smittspridning av covid-19.
Det är viktigt att du tar del av, och sätter dig in i, det nya regelverket som finns att läsa i
sin helhet på folkhalsomyndigheten.se.
Reglerna som nu gäller kan sammanfattas så här:
• Högst åtta gäster får sitta vid samma bord.
• Det ska vara minst en meter mellan sällskapen. Det gäller även när man sitter
rygg mot rygg.
• Gäster ska ha tillgång till handtvätt, alternativt handsprit.
• Det är endast tillåtet att äta och dricka sittandes.
• Hämtning av mat och dryck får ske om det kan göras utan trängsel och med
minst en meter till sittande gäster.
• När evenemang anordnas på eller vid ett serveringsställe får man endast ha
sittande gäster.

Råd och tips inför årets julbord
• Ta fram en rutin för hur ni styr flödet
av gäster till julbordet.

Julbord brukar förknippas med mycket
folk, stora sällskap och bufféer med
både kall och varm mat. Om ni ska
erbjuda julbord i år är det extra viktigt
med goda rutiner, både för att förhindra
spridning av covid-19 och för att era
gäster ska få en trygg upplevelse i
samband med sitt restaurangbesök.

• Servera färdiga jultallrikar.
• Erbjud julbordscatering.
• Erbjud julbordet som avhämtning.
• Ha handspritsflaskor utplacerade på
lämpliga platser.

Här följer goda råd och exempel på hur
ni kan göra:

Exemplen kan givetvis användas i andra
sammanhang än julbord, exempelvis vid
bufféer eller vid mindre evenemang.

• Ha tre sittningar i stället för två. Det
leder till färre gäster och färre bord på
varje sittning.
• Minska risken för köbildning genom att
servera mat på fler stationer.
• Ha julbordsvärdar som förklarar
reglerna för varje sällskap.
• Gör avståndsmarkeringar i golvet där
det riskerar att bildas köer.
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Förutsättningarna kan komma att
förändras om nya föreskrifter och
allmänna råd införs. Därför är det
viktigt att du håller dig uppdaterad på
folkhalsomyndigheten.se.
Tänk på att ni som ägare har rätt att
avvisa gäster som inte följer era regler.
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