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Hälso- och sjukvårdsbyrån 

 + 358-18-25 000 
 

Ärende 

Skyldigheter i förplägnadsrörelsers (såsom restauranger, caféer, matställen osv) verksamhet  

för att minska spridningen av det nya coronaviruset 
 

Allmänna skyldigheter 

En förplägnadsrörelse ska på ett synligt sätt informera anländande kunder om att personer som har 

symtom som kan vara ett tecken på coronavirusinfektion inte får besöka förplägnadsrörelsen. 
 

Förplägnadsrörelsen ska se till att 

1) Kunderna på ett synligt sätt ges möjlighet att tvätta eller desinficera händerna vid ankomst 

2) Inredningen, kärlen, besticken 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. 

3) Kunderna får anvisningar om att hålla tillräckligt avstånd och andra rutiner som ska följas för att 

förebygga spridningen av en smittsam sjukdom. 
 

Kundplatsernas placering och upprätthållande av tillräckliga avstånd mellan kunderna 

• Alla kunder i förplägnadsrörelsen ska ha en egen sittplats vid ett bord eller en motsvarande 

plan yta. 

• Förplägnadsrörelsen ska i sin verksamhet beakta att den har en skyldighet att se till att det hela 

tiden hålls tillräckligt avstånd mellan kunderna och kunderna och personalen.  

• Förplägnadsrörelsen ska särskilt se till att det inte uppstår onödig trängsel i dess utrymmen 

och att kundernas ankomst ordnas på ett sådant sätt att det hålls tillräckligt 

avstånd mellan kunderna och mellan olika sällskap. Med tillräckligt avstånd anses minst 1-2 m. 
 

Plan ska finnas, kraven på planens innehåll: 

1) En beskrivning av rutinerna som man har beslutat genomföra för att uppfylla de allmänna 

skyldigheterna. 

2) En beskrivning av utrymmen inomhus och utomhus, samt en redogörelse för de åtgärder och 

anvisningar till personalen med vilka de i 58 a § i lagen om smittsamma sjukdomar föreskrivna 

övriga skyldigheterna och övervakningen av dem uppfylls i lokaler och utomhusutrymmen 

3) Uppgift om personen som ansvarar för att man följer planen i rörelsen. 

Information om vem som ansvarar för planen ska på begäran ges till kunden. Planen eller 

sammanfattning av den ska finns framlagd för kunderna när de anländer och där ska anges att 

kunden på begäran har rätt att få se planen.  
 

Utförligare anvisningar och information finns på landskapsregeringens hemsida, se anvisningar om 

begränsning av restaurangernas verksamhet och tillsyn och tillämpningen på Åland: 
https://www.regeringen.ax/coronaviruset-covid-19 
 

Polisen kommer att till landskapsregeringen rapportera om eventuella brister 

som inte ansvarig för förplägnadsrörelsen enligt polisens uppmaning på plats 

åtgärdar. Landskapsregeringen kommer som tillsynsmyndighet då att öppna ett 

tillsynsärende i frågan. Inkomna tillsynsärenden om förplägnadsrörelser enligt 

dessa föreskrifter är offentliga handlingar.  
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