Plan

Förplägnadsrörelsens näringsutövare är skyldig att göra upp en plan
för att förebygga spridningen av coronasmitta bland kunder.
Denna planmall har upprättats i enlighet med statsrådets förordning om
temporär begränsning av förplägnadsrörelsers verksamhet i syfte att förhindra
spridning av en smittsam sjukdom som är utfärdad med stöd av 58 a § i lagen
om smittsamma sjukdomar. Anvisningarna i förordningen gäller inte
verksamheten i personalrestauranger eller förplägnadsrörelsers försäljning av
sådan mat eller dryck som avnjuts någon annanstans. Planmallen ersätter inte
förplägnadsrörelsens andra planer för egenkontroll.

Restaurangens namn
Datum då planen är uppgjord

Planen uppdaterades senast

Personen som svarar för planen och
uppdateringen av den

Ansvarspersonens telefonnummer

Personens namn ska på begäran ges till kunden.

1. Öppettider och serveringstider
Förplägnadsrörelsens/avdelningens serveringstid är:
Förplägnadsrörelsen/avdelningen har öppet:
(Öppettid för eventuell take away):
Begränsningarna av öppettiderna gäller inte vatten- och luftfartyg som färdas
mellan Finland och utlandet eller som färdas utomlands och de gäller inte heller
förplägnadsrörelser i samband med en bränsledistributionsstation.

2. Förplägnadsrörelsens allmänna skyldigheter
Förplägnadsrörelsen ska på ett synligt sätt informera kunder om att det
inte är tillåtet att besöka förplägnadsrörelsen om kunden har symtom som
kan vara symtom på en coronavirusinfektion.
Förplägnadsrörelsens rutiner och anvisningar för kunderna:

Förplägnadsrörelsen ska se till att:
1. Kunderna på ett synligt sätt ges möjlighet att tvätta eller desinficera
händerna vid ankomsten till rörelsen
Förplägnadsrörelsens rutiner och anvisningar för kunderna:

2. Inredning, kärl, bestick samt andra ytor och lösa föremål som
kunderna kommer i kontakt med hålls rena så att de inte medför
risk för spridning av en smittsam sjukdom;
Förplägnadsrörelsens rutiner:

3. Kunderna får synliga instruktioner om att hålla tillräckliga avstånd
och om övriga rutiner som ska följas i rörelsen för att förhindra
spridning av en smittsam sjukdom
Förplägnadsrörelsens rutiner och anvisningar för kunderna:

3. Placeringen av kunderna och tillräckligt avstånd mellan kunderna
Alla kunder i förplägnadsrörelsen ska inomhus ha en egen sittplats vid ett bord eller
vid en motsvarande plan yta.
Begränsningar i öppettiden, antalet kundplatser samt placeringen av kunderna och
att man ska hålla tillräckligt avstånd mellan kunderna gäller inte
personalrestauranger eller vid försäljning av mat eller dryck från restaurangen som
avnjuts någon annanstans. Däremot ska de övriga skyldigheterna i lagen om
smittsamma sjukdomar och förordningen utfärdad med stöd av den följas.
Antal kundplatser (avdelningens namn)
Antal kundplatser (avdelningens namn)
Antal kundplatser (avdelningens namn)
Förplägnadsrörelsen ska ordna konstruktionerna och möblerna i sina utrymmen
inomhus och utomhus samt servicepraxisen för sina kunder så att kunderna inte
utsätts för spridning av en smittsam sjukdom.
1. Förplägnadsrörelsernas konstruktioner och möbler har ordnats
på följande sätt så att kunderna inte exponeras för smittsam sjukdom

2. Kundernas servicepraxis och förplägnadsrörelsens verksamhet har
ordnats på följande sätt för att antalet kunder inte ska överskridas
och för att onödig trängsel inte ska uppstå (t.ex. bardisk, dansgolv,
toaletter osv.)

Annat att observera (t.ex. betalningssätt osv.)

Mer information

Regionförvaltningsverkens kontaktuppgifter (www.avi.fi)
Regionförvaltningsverkens kontaktuppgifter

