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relaterad till covid-19-pandemin

Verksamhetens namn Deli Italia
Verksamhetens adress/plats HÄRADSVÄGEN 68

141 41 HUDDINGE
Verksamhetsutövare SS Celik HB
Organisations-/personnummer 969751-6244

Miljötillsynsavdelningen utförde den 28 januari 2021 vid ovanstående verksamhet
en tillsyn över efterlevnaden av lagen (2020:526) om tillfälliga
smittskyddsåtgärder på serveringsställen. Syfte med inspektionen var att
kontrollera att lagen (2020:526) och anslutande föreskrifter efterlevdes.

Från verksamheten deltog Selcuk Celik, delägare och från
miljötillsynsavdelningen Irina Dichenkova, miljöinspektör.

Följande punkter kontrollerades vid tillsynsbesöket:
· Gästernas möjlighet att kunna hålla säkert avstånd

· Bordsservering och avhämtning

· Riskbedömning och rutiner

· Information till gästerna

Inga avvikelser konstaterades vid tillsynsbesöket

Övrig information från kontrollen
Folkhälsomyndigheten har pekat ut serveringsställen som platser där det finns en
ökad risk för smittspridning av det virus som orsakar covid-19. Den som driver ett
serveringsställe ansvarar enligt lagen (2020:526) om tillfälliga
smittskyddsåtgärder på serveringsställen för att:
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1. serveringsställets lokaler och tillhörande områden utomhus som besökare har
tillträde till är utformade så att trängsel undviks och att besökare kan hålla ett
från smittskyddssynpunkt säkert avstånd från varandra,

2. verksamheten i övrigt organiseras så att smittspridning bland besökare så långt
som möjligt förhindras, och

3. det finns rutiner för hur smittspridning bland besökare kan förhindras.

Av 3§ första stycket i lagen (2020:526) framgår att ansvaret även omfattar vid
entréer till sådana lokaler och områden, om den som driver serveringsstället äger
eller på annan grund disponerar över entréområdet.

Det är enligt 4§ i lagen (2020:526) bygglovs- och tillsynsnämnden som har tillsyn
över att lagen (2020:526) och anslutande föreskrifter följs.

Vid detta tillsynsbesök kontrollerade miljötillsynsavdelningen enbart de krav som
ställts i lagen (2020:526) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen.
Innehållet i kontrollrapporten återger endast bygglovs- och tillsynsnämdens
bedömning av det som kontrollerats enligt lagen (2020:526). Det är alltså inte en
bedömning av verksamheten/anläggningen enligt annan lagstiftning.

För mer information se Folkhälsomyndighetens hemsida:
https://www.folkhalsomyndigheten.se/

Synpunkter och frågor
Du har möjlighet att lämna synpunkter på innehållet i rapporten inom två veckor.
Mejla till miljotillsyn@huddinge.se eller kontakta handläggaren. Ange
ärendenummret ALLM.2021.427 vid kontakt med miljötillsynsavdelningen. Till
handläggaren kan du också vända dig med frågor om innehållet i rapporten.

BYGGLOVS- OCH TILLSYNSNÄMNDEN

https://www.folkhalsomyndigheten.se/
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smittskyddsåtgärder på serveringsställen. Syfte med inspektionen var att
kontrollera att lagen (2020:526) och anslutande föreskrifter efterlevdes.

Från verksamheten deltog Selcuk Celik, delägare och från
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· Riskbedömning och rutiner
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Övrig information från kontrollen
Folkhälsomyndigheten har pekat ut serveringsställen som platser där det finns en
ökad risk för smittspridning av det virus som orsakar covid-19. Den som driver ett
serveringsställe ansvarar enligt lagen (2020:526) om tillfälliga
smittskyddsåtgärder på serveringsställen för att:
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4. serveringsställets lokaler och tillhörande områden utomhus som besökare har
tillträde till är utformade så att trängsel undviks och att besökare kan hålla ett
från smittskyddssynpunkt säkert avstånd från varandra,

5. verksamheten i övrigt organiseras så att smittspridning bland besökare så långt
som möjligt förhindras, och

6. det finns rutiner för hur smittspridning bland besökare kan förhindras.

Av 3§ första stycket i lagen (2020:526) framgår att ansvaret även omfattar vid
entréer till sådana lokaler och områden, om den som driver serveringsstället äger
eller på annan grund disponerar över entréområdet.

Det är enligt 4§ i lagen (2020:526) bygglovs- och tillsynsnämnden som har tillsyn
över att lagen (2020:526) och anslutande föreskrifter följs.

Vid detta tillsynsbesök kontrollerade miljötillsynsavdelningen enbart de krav som
ställts i lagen (2020:526) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen.
Innehållet i kontrollrapporten återger endast bygglovs- och tillsynsnämdens
bedömning av det som kontrollerats enligt lagen (2020:526). Det är alltså inte en
bedömning av verksamheten/anläggningen enligt annan lagstiftning.

För mer information se Folkhälsomyndighetens hemsida:
https://www.folkhalsomyndigheten.se/

Synpunkter och frågor
Du har möjlighet att lämna synpunkter på innehållet i rapporten inom två veckor.
Mejla till miljotillsyn@huddinge.se eller kontakta handläggaren. Ange
ärendenummret ALLM.2021.427 vid kontakt med miljötillsynsavdelningen. Till
handläggaren kan du också vända dig med frågor om innehållet i rapporten.

BYGGLOVS- OCH TILLSYNSNÄMNDEN

https://www.folkhalsomyndigheten.se/
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Från verksamheten deltog Selcuk Celik, delägare och från
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Övrig information från kontrollen
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7. serveringsställets lokaler och tillhörande områden utomhus som besökare har
tillträde till är utformade så att trängsel undviks och att besökare kan hålla ett
från smittskyddssynpunkt säkert avstånd från varandra,

8. verksamheten i övrigt organiseras så att smittspridning bland besökare så långt
som möjligt förhindras, och

9. det finns rutiner för hur smittspridning bland besökare kan förhindras.

Av 3§ första stycket i lagen (2020:526) framgår att ansvaret även omfattar vid
entréer till sådana lokaler och områden, om den som driver serveringsstället äger
eller på annan grund disponerar över entréområdet.

Det är enligt 4§ i lagen (2020:526) bygglovs- och tillsynsnämnden som har tillsyn
över att lagen (2020:526) och anslutande föreskrifter följs.

Vid detta tillsynsbesök kontrollerade miljötillsynsavdelningen enbart de krav som
ställts i lagen (2020:526) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen.
Innehållet i kontrollrapporten återger endast bygglovs- och tillsynsnämdens
bedömning av det som kontrollerats enligt lagen (2020:526). Det är alltså inte en
bedömning av verksamheten/anläggningen enligt annan lagstiftning.

För mer information se Folkhälsomyndighetens hemsida:
https://www.folkhalsomyndigheten.se/

Synpunkter och frågor
Du har möjlighet att lämna synpunkter på innehållet i rapporten inom två veckor.
Mejla till miljotillsyn@huddinge.se eller kontakta handläggaren. Ange
ärendenummret ALLM.2021.427 vid kontakt med miljötillsynsavdelningen. Till
handläggaren kan du också vända dig med frågor om innehållet i rapporten.
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