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Coronaviruset COVID-19 och organiserandet av EU:s livsmedelsbistånd  
 

Enligt befintlig information smittar viruset inte via livsmedel, utan coronaviruset COVID-19 smittar som 

droppsmitta från en sjuk person till en annan, framför allt när den sjuka personen hostar eller nyser. Tills vidare 

har det inte konstaterats att en enda person skulle ha insjuknat via livsmedel. Det är skäl att alltid undvika att 

tillreda och servera mat åt andra när man är sjuk. Rena händer och annan hygienisk hantering av livsmedel är det 

viktigaste sättet att undvika en mängd olika sjukdomar som smittar via livsmedel.  

I den rådande situationen betonas livsmedelsbiståndets betydelse för de hjälpbehövande. 

Partnerorganisationernas lokala organisationer och församlingarna utför ett otroligt viktigt arbete för att hjälpa 

dem som har det sämst ställt i samhället. Varje mathjälpsaktör måste själv bedöma hur livsmedelsbiståndet ska 

ordnas och försöka säkerställa att livsmedelsbiståndet fortgår också under de exceptionella förhållandena. 

Utdelningen av livsmedelsbistånd måste ändå avbrytas om det inte är möjligt att genomföra utdelningen med 

beaktande av regeringens eller de regionala myndigheternas riktlinjer som är i kraft vid respektive tidpunkt.  

Syftet med följande anvisningar är att förklara vilken betydelse åtgärderna har för utdelningen av 

livsmedelsbistånd.  

 

Regeringens åtgärder som beaktas särskilt vid organiseringen av EU:s livsmedelsbistånd: 
 

• Begränsning av offentliga sammankomster och rekommendation att undvika onödig vistelse på 

allmänna platser. 

→ Vid utdelningen av livsmedelsbistånd måste man beakta eventuella begränsningar av antalet 

personer som vistas samtidigt i samma lokal. 

→ Vid utdelningen av livsmedelsbistånd måste man undvika att det uppstår köer. Vi 

rekommenderar att bara en person från samma hushåll kommer till platsen för att avhämta 

mathjälpen. Vid behov ska man hålla ett tillräckligt avstånd till andra personer (minst en meter).  

→ Det är möjligt att minska antalet kontakter genom att matvarorna förpackas i färdiga s.k. 

akutkassar före utdelningen. Innehållet i de färdigt förpackade kassarna går inte att påverka och 

utdelningen går snabbt. 

 

• Gods- och frakttrafiken fortsätter normalt. 

→ Om situationen ändras vid en organisation eller församling som avtalat om transport av 

livsmedelsbistånd, ska organisationen eller församlingen omedelbart meddela detta till 

adressen ruoka-apu@ruokavirasto.fi så att transporten kan avbokas eller en ny tidpunkt slås 

fast.  

 

• Alla som är sjuka ska stanna hemma och inte själva komma till platsen för att dela ut 

livsmedelsbistånd, ta emot livsmedelstransporter eller avhämta mathjälpskassar. En sjuk 

hjälpbehövande kan få mathjälpskassen hemlevererad utan personlig kontakt. Det är av yttersta vikt 

att ni iakttar särskild försiktighet och håller tillräckligt avstånd.  

Var omsorgsfull med hygienen (hela instruktionen:  https://www.ttl.fi/sv/arbetshalsoinstitutets-

coronavirus-instruktioner/): 
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• Hälsa på annat sätt än att ta i hand. 

• Håll dig på minst 1-2 meters avstånd från personer som inte hör till ditt eget hushåll, då det är möjligt. 

• Se till att händerna är rena: Tvätta händerna med tvål och vatten i minst 20 sekunder. 

• Det är bäst att torka händerna med pappershandduk när du är borta och en egen handduk när du är 

hemma. 

• Rör inte ögon, näsa eller mun om du inte nyss har tvättat händerna. 

• Om det inte är möjligt att tvätta händerna med flytande tvål och vatten ska du använda alkoholhaltigt 

handdesinfektionsmedel, om du inte fått andra instruktioner på ditt jobb. När du använder 

alkoholhaltigt handdesinfektionsmedel ska du på en gång ta en mängd som räcker till för att gnida in 

dina händer helt och hållet. 

• Om du använder skyddshandskar för engångsbruk ska du ta av dem utan att röra vid handskarnas 

utsida: Så här tar du av handskarna på rätt sätt (länk: 

https://www.youtube.com/watch?v=TvlbEqTVSLY). Tvätta händerna efter att du tagit av 

skyddshandskarna. 

• Följ den rekommendation om användning av ansiktsmask som THL meddelat medborgarna. 

 

Mer info på Livsmedelsverkets webbplats:  https://www.ruokavirasto.fi/sv/teman/coronaviruset-covid-19/ 

 

https://www.ruokavirasto.fi/sv/sammanslutningar/stod-och-

utveckling/eus-livsmedelsbistand/ 

  

Annanstans på nätet:  

• Statsrådets webbplats: Information och råd om coronaviruset 

https://valtioneuvosto.fi/sv/information-om-coronaviruset  

• Projektet Osallistava yhteisös hustavla för säker matutdelning: https://ruoka-apu.fi/sv/korona/  

 

 

 
Bild: Statsrådets anvisningar (https://valtioneuvosto.fi/sv/information-om-coronaviruset) 
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