Information om Covid-19
På grund av spridningen av Corona, covid-19, i Sverige och resten av världen vill vi på
miljökontoret ge information om läget.
Om covid-19
Coronaviruset är en så kallad droppsmitta och sprids mellan människor genom kontakt eller
genom hostningar och nysningar. Risken att smittas genom så kallad indirekt kontaktsmitta,
det vill säga spridning genom att vidröra föremål eller ytor som kontaminerats, bedöms som
liten. Det finns dessutom inget som tyder på att coronaviruset kan spridas genom att man äter
mat eller dricker vatten.
Hygienrutiner med hänsyn till covid-19
Livsmedelsverket anser att livsmedelsföretagens normala rutiner för personlig hygien och
rengöring i de flesta fall är tillräckliga, även med hänsyn till covid-19. Det ska finnas rutiner för
följande:




Regelbunden och noggrann handtvätt med tvål och vatten.
Noggrann rengöring av köksytor regelbundet
Rengöring av redskap och ytor som kunder/gäster/konsumenter rör vid

Bufféservering
Igår (24/3) beslutade Folkhälsomyndigheten om föreskrifter som syftar till att förhindra
smittspridning på restauranger, caféer, skolmatsalar, cateringverksamheter etc. I föreskriften
står det att livsmedelsverksamheten ska säkerställa att trängsel och lång köbildning inte
uppstår. Bufféservering, beställning i kassan etcetera är dock fortsatt tillåtet så länge
verksamheten vidtar åtgärder för att minska just köbildning och trängsel.
Nedan är en länk till Folkhälsomyndighetens nya föreskrift:
 Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om att förhindra smitta av covid19 på restauranger och caféer etc.

Hur vi på miljökontoret arbetar utifrån covid-19
Den rådande coronapandemin påverkar alla delar av samhället. Här nedan är några punkter
som är bra att känna till för dig som har ett företag i livsmedelsbranschen och därför får någon
form av kontroll.







De inspektörer som genomför kontroll hos dig har förståelse för att situationen just nu
kan vara mycket ansträngd för er. Den planerade livsmedelskontrollen kommer därför
att anpassas och begränsas. Prata med din inspektör om hur ni bäst löser kontrollen för
just ditt företag.
Vi har förståelse för att situationen även är ansträngd ekonomiskt, och vi kommer
därför vänta med att fakturera den årliga kontrollavgiften.
Om du på grund av rådande läge har svårt att betala eventuella övriga kontrollavgifter,
hör av dig till din kontrollmyndighet för att se om det går att skjuta upp betalningen.
Verksamheter där personer ur riskgrupper vistas, till exempel äldreboenden,
sjukvården etcetera kommer inte att kontrolleras i dagsläget.
Vi följer Folkhälsomyndighetens råd och stannar hemma vid förkylningssymtom

Kunskapsläget för coronaviruset förbättras hela tiden. För uppdaterade råd kan företag alltid
besöka Livsmedelsverkets fråga-svar om corona för företag. Vi på miljökontoret kommer även
underrätta er när nya riktlinjer kommer.

Om ni har några frågor är ni välkomna att kontakta oss på miljökontoret. Ring till 0926-740 00
och be om att bli kopplad till miljökontoret, eller maila till byggmiljo@overkalix.se.

Med vänliga hälsningar
Miljökontoret, Överkalix kommun

