
Plan

Plan för egenkontroll 

Förplägnadsrörelsens näringsutövare är skyldig att göra upp en plan för förebyggande 
av spridningen av coronasmitta bland kunder. Denna planmall har upprättats i 
enlighet med statsrådets förordning om temporär begränsning av förplägnadsrörelsers 
verksamhet i syfte att förhindra spridning av en smittsam sjukdom som är utfärdad 
med stöd av 58 a § i lagen om smittsamma sjukdomar. Förordningens 3 § om 
placeringen av kunderna och tillräckligt avstånd mellan kunderna gäller inte 
personalrestauranger eller försäljning av mat eller dryck från förplägnadsrörelsen som 
avnjuts någon annanstans. Planmallen ersätter inte restaurangens andra planer för 
egenkontroll.

Restaurangens namn

Datum då planen är uppgjord Planen uppdaterades senast

Personen som svarar för planen och 
uppdateringen av den 

Observera: I planen som hålls framlagd 
för kunden skriver man inte personens 
namn, kunden ges namnet bara på 
begäran.

Ansvarspersonens telefonnummer

1. Öppettider och serveringstider
En förplägnadsrörelse får öppnas för förplägnad av kunder tidigast klockan 6 och 
ska stängas för förplägnadsverksamhetens kunder senast klockan 23. Servering av 
alkoholdrycker enligt alkohollagen får inledas i en förplägnadsrörelse tidigast klockan 
9 och ska avslutas senast klockan 22. 

Restaurangen är öppen:

Restaurangens serveringstid är:

(Öppettid för eventuell take away):



2.  Förplägnadsrörelsens allmänna skyldigheter

3. Placeringen av kunderna och tillräckligt avstånd mellan kunderna

Förplägnadsrörelsen ska på ett synligt sätt informera kunder om att det inte 
är tillåtet att besöka förplägnadsrörelsen, om kunden har symtom som kan 
vara symtom på en coronavirusinfektion.
Förplägnadsrörelsens rutiner och anvisningar för kunderna: 

Förplägnadsrörelsen ska se till att:
1. Kunderna på ett synligt sätt ges möjlighet att tvätta eller desinficera

händerna vid ankomsten till rörelsen;

Förplägnadsrörelsens rutiner och anvisningar för kunderna:

2. Inredning, kärl, bestick samt andra ytor och lösa föremål som kunderna
kommer i kontakt med hålls rena så att de inte medför risk för spridning
av en smittsam sjukdom;

Förplägnadsrörelsens rutiner:

3. Kunderna får synliga instruktioner om rengöring av händerna, tillräckliga
avstånd och övriga rutiner som ska följas i rörelsen för att förhindra
spridning av en smittsam sjukdom

Förplägnadsrörelsens rutiner och anvisningar för kunderna:

I förplägnadsrörelsens utrymmen inomhus får samtidigt vistas högst hälften av det 
högsta antal kunder eller personer som anges i serveringstillståndet för utrymmena 
eller om förplägnadsrörelsen inte har serveringstillstånd, i en godkänd byggplan. 
Antalet kundplatser i ett serveringsområde utomhus är inte begränsat från normalt. 
Alla kunder i förplägnadsrörelsen ska ha en egen sittplats vid ett bord eller en 
motsvarande plan yta.



Antalet kundplatser från och med 1.6.2020

Avdelningens namn (inomhus) Antalet kundplatser

Avdelningens namn (inomhus) Antalet kundplatser

Avdelningens namn (inomhus) Antalet kundplatser

Terrassen/utomhus Antalet kundplatser

Förplägnadsrörelsen ska ordna konstruktionerna och inredningen i sina utrymmen 
inomhus och utomhus samt servicepraxisen för sina kunder så att kunderna inte 
utsätts för spridning av en smittsam sjukdom.

1. Hur har personalen anvisats att övervaka att antalet kunder inte
överstigs och att det inte uppstår onödig trängsel (t.ex. bardisken,
toalettutrymmena osv.)?

2. Kunden får inte servera sig själv mat eller dryck annanstans än vid det
egna bordet.
Vid serveringen av mat och dryck följer man följande rutiner:

Annat att observera (t.ex. betalningssätt osv.)

Regionförvaltningsverkens kontaktuppgifter (www.rfv.fi) 
Regionförvaltningsverkens kontaktuppgifter

Mer information

http://www.avi.fi/sv/web/avi/kirjaamojen-yhteystiedot
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