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Föreskrifter
om ändring i Folkhälsomyndighetens föreskrifter och
allmänna råd (HSLF-FS 2020:37) om tillfälliga
smittskyddsåtgärder på serveringsställen;

HSLF-FS
2020:70
Utkom från trycket
den 16 november 2020

beslutade den 29 oktober 2020.
Folkhälsomyndigheten föreskriver följande med stöd av 5 § förordningen
(2020:527) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen i fråga om
Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2020:37)
om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen
dels att nuvarande 3–5 §§ ska betecknas 4–6 §§,
dels att den nya 4 § ska ha följande lydelse,
dels att 1–3 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas en ny paragraf, 2 a §, av följande lydelse.
Folkhälsomyndigheten beslutar även att de allmänna råden till 1 § ska ha
följande lydelse samt att de allmänna råden till 3 § 1 lagen (2020:526) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen ska upphöra att gälla. Folkhälsomyndigheten beslutar även om allmänna råd till 3 §.
1 § Den som driver ett serveringsställe ska vidta lämpliga åtgärder för att
trängsel ska undvikas på de inom- och utomhusytor som besökare har tillträde
till. Åtgärderna ska vidtas utifrån lokalens utformning, antalet besökare och
omständigheterna i övrigt på serveringsstället.
Allmänna råd
Lämpliga åtgärder för att undvika trängsel kan exempelvis vara att
– begränsa det totala antalet besökare som vistas samtidigt på serveringsstället,
– möblera om eller på annat sätt skapa utrymme,
– markera avstånd på golvet eller på annat sätt markera vilket avstånd besökare bör hålla till varandra, och
– använda alternativa lösningar till köer såsom nummerlappssystem.
2 § Servering av mat eller dryck får endast ske till besökare som sitter vid
ett bord, en bardisk eller liknande.
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Besökare får dock hämta mat och dryck vid en disk, en buffé eller liknande,
om det kan ske utan att trängsel uppstår och med minst en meters avstånd från
besökare som sitter ned.
2 a § När konserter, idrottsevenemang och liknande verksamheter anordnas
på eller invid ett serveringsställe, ska den som driver serveringsstället organisera verksamheten så att besökare sitter ned.
3 § För att trängsel ska undvikas ska den som driver ett serveringsställe se
till att
– sällskap kan hålla minst en meters avstånd från andra sällskap, och
– antalet besökare i ett och samma sällskap uppgår till högst åtta personer.
Om den grupp som besöker serveringsstället uppgår till fler än åtta besökare ska den som driver serveringsstället dela upp gruppen i sällskap med högst
åtta besökare i varje. Med sällskap avses gruppering av besökare som sitter
ned tillsammans på serveringsstället.
Allmänna råd
För att trängsel ska undvikas bör den som driver ett serveringsställe vid behov öka avståndet mellan sällskap till mer än en meter.
4 § Den som driver ett serveringsställe ska erbjuda besökare möjlighet att
tvätta händerna med tvål och vatten eller erbjuda handdesinfektion.
Denna författning träder i kraft den 3 november 2020.
Folkhälsomyndigheten
JOHAN CARLSON
Bitte Bråstad
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Författningen kan beställas via:
Norstedts Juridik
106 47 Stockholm
Telefon: 08-598 191 90
E-post: kundservice@nj.se
Internet: www.nj.se/offentligapublikationer
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HSLF-FS kan laddas ner via Folkhälsomyndigheten.
Webb: www.folkhalsomyndigheten.se

Trycksak
3041 0123

Elanders Sverige AB, Vällingby 2020

