
SÅ HÄR GÖR VI  
DITT BESÖK  
SÄKERT
•  Vi följer med myndighetskraven och iakttar dem. 

•  Vår personal agerar på ett hälsosäkert sätt.

•  Vi tillhandahåller en möjlighet att tvätta och desinficera händerna.

•  Vi har ordnat med sittplatser för alla kunder och placerat dem  
    på ett tryggt sätt. 

•  Vi iakttar god hygien både i köket och vid serveringen.

•  Vi har effektiverat städningen.



SÅ HÄR  
BESÖKER DU OSS 
SÄKERT
•  Besök inte oss, om du är sjuk eller i karantän. 

•  Håll ett säkerhetsavstånd på minst 2 m till andra än ditt sällskap.

•  Tvätta händerna när du kommer till restaurangen.

•  Kom ihåg god host- och nyshygien  
   – nys i en näsduk eller i ärmen.

•  Använd munskydd när du lämnar ditt bord 
   och rör dig i restaurangen.



Använd alltid munskydd när du 
rör dig i restaurangen.

Tack!

BÄSTA KUND



Håll ett säkerhetsavstånd på minst  
2 m till andra än ditt sällskap. Undvik  
att röra dig i onödan i restaurangen.

Tack!

BÄSTA KUND



Håll god handhygien.

Tack!

BÄSTA KUND



RÄTT  
GÅNGRIKTNING



RÄTT  
GÅNGRIKTNING



•  Följ med myndighetskraven i din region.

• Uppgör en plan för egenkontrollen som  
förutsätts i lagen om smittsamma sjukdo-
mar och sätt fram den synligt för kunderna.

•  Sätt fram säkerhetsföreskrifterna väl  
synliga för kunderna. 

•  Gå igenom säkerhetsföreskrifterna  
med personalen.

•  Förutsätt att personalen är förtrogen med 
hälsosäkerheten och agerar exemplariskt.

•  Försäkra dig om att personalen ingriper 
och instruerar i fall, där säkerhetsföre-

 skrifterna inte iakttas. 

MINNESLISTA FÖR EN  
HÄLSOSÄKER RESTAURANG

•  Tillhandahåll en synlig möjlighet för kunderna  
att tvätta eller desinficera händerna. 

• Placera kundplatserna tillräckligt långt  
från varandra. 

•  Instruera kunderna när de kommer till  
restaurangen om hur de rör sig säkert i den.

•  Fundera ut säkra sätt att servera på.

•  Håll ljudnivån dämpad, när musik spelas.

•  Se till att städningen effektiveras.
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