
Hygienregler för personer som arbetar i köket 

 Dessa regler gäller ALLA som vistas i köket. 

Rena ARBETSKLÄDER måste bäras av samtliga i köket. Arbetskläderna består av förkläde, inneskor och 

eventuell håruppsättning och skyddshandskar. Tillagningskök gäller kockrock, byxor, mössa och skor med 

tåhätta (enligt kommunens klädpolicy). Som vikarie tillhandahåller du med egna skor.  

HANDTVÄTT får bara ske i handfat/ho försett med flytande tvål och engångshanddukar. Vid behov 

smörjs händerna in med handdesinfektion och kräm.   

Personer som arbetar med livsmedel ska hålla god allmän hygien och hålla händer och naglar i god 

kondition. Naglar skall hållas fria från konstgjort material. Händerna skall tvättas och spritas så ofta 

som det behövs, särskilt vid följande tillfällen: 

Före arbetets början 

Efter toalettbesök 

Efter behandling av råa matvaror 

Efter rast eller pauser i arbetet 

Efter hantering av sopor 

Efter hantering av rengöringsmedel 

Efter att ha nyst, hostat eller snutit sig 

Efter användning av plasthandskar 

Vid byte av arbetsmoment 

Efter att hanterat kartonger och varor 

 Vid sår, bölder eller infektion på händer skall PLÅSTER OCH HANDSKE bäras och bytas ofta. 

Handskar används för att skydda livsmedlen. Byt handskar vid nytt arbetsmoment och efter avbrott i 

arbetsmoment. Handskar skall vara fria från ftalater och ämnade att hantera livsmedel. 

Smycken och klockor används inte i köket och framförallt inte i arbete med oförpackade livsmedel. 

Direktkontakt med livsmedlen ska vara så begränsad som möjligt. 

Låt inte kyl- eller frysvaror stå framme i rumstemperatur längre än nödvändigt. 

Lämna inga råvaror som är känsliga för temperaturförändringar framme vid t.ex. pauser. 

Var noga med att livsmedlen skyddas från yttre föroreningar/kontaminering under hela hanteringen. 

Vid SJUKDOMAR med symptom som kräkning, diarré, feber, magproblem, hud- eller halsinfektioner 

undviks arbete i köket. 

Vid VIRUSINFEKTION (ex vinterkräksjuka) får man inte återvända till arbete med livsmedel förrän man 

varit symptomfri i 48 h.   

Upptiningsdatum skrivs på råvaran när den tas fram ur frys. All upptining sker i kylskåp. 

Uppvärmning sker endast 1 gång, därefter kasseras maten. Kyckling, grytor, soppor & såser ska upp i 72° 

i 2 min innan servering. 

Privat mobil används väldigt begränsat och då med efterföljande handtvätt. 

JAG INTYGAR ATT JAG LÄST IGENOM ”Hygienregler och hygienpolicy för personer 

som vistas i köket” OCH FÖRSTÅTT VIKTEN AV DESSA SAMT LOVAR ATT ALLTID 

FÖLJA DEM: 

Namn:_________________________________________Datum:________ 

 


