Hej!
På grund av spridningen av Corona, Covid-19, i Sverige och resten av världen vill vi på
miljökontoret ge lite information till er som driver livsmedelsbutik.
Det är mycket viktigt att allmänheten fortsättningsvis kan köpa livsmedel i era butiker.
Samtidigt kan ett besök i en butik innebära en ökad risk att bli smittad av
coronaviruset eftersom det kan vara många människor som handlar samtidigt och att
det därmed uppstår köbildning.
Om covid-19
Coronaviruset, covid-19, är en så kallad droppsmitta. Viruset sprids genom
direktkontakt mellan människor samt vid nysningar och hostningar. Det finns än så
länge inga indikationer på att viruset kan spridas via livsmedel.
Åtgärder för att minska smittspridning
Livsmedelsverket anser att verksamhetens normala rutiner för hygien och rengöring i
regel är tillräckliga för att minska risken för smittspridning av viruset, så länge de följs.
Nedan följer några exempel på hygienåtgärder som kan vidtas för att minska risken för
smittspridning.






Förebygg köbildning. Försök att få kunderna att använda
självutcheckningssystemet. Tvätta/sprita av skärm, handscanner etc. med jämna
mellanrum.
Försök att ordna så att kunder inte behöver köa allt för nära varandra.
Tvätta av handtag till kylar och frysar, vågar ute i butiken och annat kunderna
rör vid med jämna mellanrum. Separera gärna använda och rena skopor till
lösviktsgodis.
Om ni säljer livsmedel via hemleveranser så kan ni gärna informera lite extra
om detta eftersom det minskar risken för att det blir trängsel i butiken.
Om utbrottet blir värre så kan det finnas anledning till att separera olika
arbetslag från varandra så långt det är möjligt.

Åtgärder för specialkost
Allmän hamstring av livsmedel som är till för känsliga kundgrupper, t.ex. gluten-och
laktosfria produkter, kan skapa problem för dessa kunder. Det kan vara bra att ha ett
extra lager av dessa i lagerutrymmet för försäljning vid förfrågan. Det kan också vara
bra att informera kunderna att det inte är så bra att hamstra dessa produkter.
Skydda medarbetarna
Det är viktigt att skydda era medarbetare så gott det går. Följ gärna
Folkhälsomyndighetens råd om hygien som du hittar på följande länk:
 Folkhälsomyndighetens råd om hygien.

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 kan vara 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.
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.
Kontakt
Om ni har några frågor så tveka inte att kontakta oss på telefonnummer 0926-740 00,
och be om att få bli kopplad till miljökontoret. Det går också bra att maila till
byggmiljo@overkalix.se.
Med vänliga hälsningar
Miljökontoret, Överkalix kommun

