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På grund av Corona, covid-19-epidemin i Sverige och resten av världen så vill vi på miljö- och
byggenheten i Sunne kommun dela med oss av några tips och råd till er som driver livsmedelsbutiker.
Naturligtvis ska alla följa Folkhälsomyndighetens råd om hygien som du hittar här:
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skyddadig-och-andra/.
Här följer några tips till dig som driver butik för att vi gemensamt ska bidra till minskad smittspridning:
Åtgärder för att förebygga smittspridning
• Förebygg långa köer. Försök att få kunderna att använda självutcheckningssystemet om det finns
något sådant tillgängligt
• Försök att ordna så att kunder inte behöver köa alltför nära varandra.
• Ställ gärna ut handsprit på olika ställen i butiken.
• Tvätta gärna av handtag till kylar, frysar m.m. med jämna mellanrum. Använd gärna
desinfektionsmedel.
• Om ni även säljer livsmedel via hemleveranser som beställs på internet så kan ni gärna informera
lite extra om detta
• Om utbrottet blir värre och ni väljer att använda någon form av skyddsutrustning, t.ex. munskydd
så är det bra om ni informerar om detta vid ingången så att kunderna förstår avsikten och inte blir
skrämda.
Åtgärder för specialkost
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.
Kontakta oss gärna!
Om ni har några frågor så tveka inte att kontakta oss, vi hjälper gärna till om vi kan.
Du når oss via växeln 0565-160 00 eller via mejl mbn@sunne.se
Mer information på livsmedelsverkets hemsida
Livsmedelsverket uppdaterar löpande frågor och svar om coronaviruset och lägger ut dessa på
www.slv.se
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