Nasjonale tiltak for å begrense smitte ved serveringssteder
Regjeringen letter på tiltakene
Endring fra 14. januar 2022: Det totale skjenkeforbudet opphører. Det er ikke tillatt å skjenke
alkohol etter kl. 23.00.
Senest 30 minutter senere må konsum av utskjenket alkoholholdig drikk opphøre.
Skjenking skal skje ved bordene.

Gjeldene tiltak gjelder for å begrense smitte på serveringssteder:
Serveringssteder, som restaurant, kafe, bar og pub, utested, diskotek, nattklubb og lignende, skal
sørge for at driften er smittevernfaglig forsvarlig.
Avstand
Virksomheten skal sørge for at:
•
•
•

gjester og personell kan holde minst 1 meters avstand til andre enn personer i samme
husstand og tilsvarende nære (målt fra skulder til skulder)
den ikke legger til rette for aktiviteter som normalt krever kortere avstand mellom
gjestene enn 1 meter (for eksempel dans)
det er minst 1 meters avstand mellom sitteplassene ved gjesters ankomst, men personer
i samme husstand eller tilsvarende nære kan sette seg nærmere hverandre

Hygiene og ventilasjon
Virksomheten skal sørge for at:
•
•

det er rutiner for god hygiene, godt renhold og ventilasjon
rutinene blir overholdt

Krav til serveringssteder med skjenkebevilling
Skjenking/servering av alkohol
Endring fra 14. januar 2022: Det totale skjenkeforbudet opphører. Det er ikke tillatt å skjenke
alkohol etter kl. 23. Senest 30 minutter senere må konsum av utskjenket alkoholholdig drikk
opphøre.
Skjenking skal skje ved bordene.

Sitteplasser
Det skal være sitteplasser til alle gjester, unntatt ved kulturarrangement (inkludert konserter,
utstillingsåpninger, opera, ballett, teater og kino).
Unntaket for kulturarrangementer har som forutsetning at arrangementet skjer på et sted som
primært er en scene for kulturarrangement. Er stedet til vanlig primært et serveringssted, gjelder
krav om sitteplass selv om det for eksempel leies inn et band eller en DJ til å spille en kveld.
Kontaktopplysninger
Serveringsstedet skal registrere kontaktopplysninger til gjester som samtykker til det.
Med kontaktopplysninger menes informasjon som gjør det mulig å komme i kontakt med
gjesten, for eksempel telefonnummer. Serveringsstedet skal også registrere:
•
•

dato og tidspunkt for besøket
om mulig plassering i lokalet

Kontaktopplysningene skal kun brukes for å bistå kommunen ved en eventuell senere
smitteoppsporing, og skal ved forespørsel utleveres til dette formålet. Dersom kommunen ber
om det, skal serveringsstedet ta kontakt med gjester som kan være utsatt for smitte.
Opplysningene skal oppbevares forsvarlig og slettes etter 14 dager. Serveringsstedet skal
informere den som registreres om formålet med registreringen og hvor lenge
kontaktinformasjonen oppbevares.
Privat sammenkomst
Det kan ikke være servering for privat sammenkomst med flere enn 30 personer innendørs og 50
personer utendørs.
Munnbind
•

•

•
•

Det skal brukes munnbind på serveringssteder når det ikke er mulig å holde minst én
meters avstand til andre enn husstandsmedlemmer og tilsvarende nære, ut over
kortvarige passeringer.
Ansatte skal bruke munnbind når det ikke er mulig å holde minst én meters avstand til
besøkende, bortsett fra når det er iverksatt andre smitteverntiltak som skillevegger o.l. i
henhold til Folkehelseinstituttets anbefalinger. Se råd til arbeidsplasser og virksomheter
(fhi.no).
Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke mens man sitter ved et bord på serveringssted
eller inntar mat eller drikke sittende.
Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år, eller for de som av
medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind.

Spørsmål knyttet til arrangementer kan sendes til: ops@orland.kommune.no
En oversikt over de nasjonale tiltakene finner du på: regjeringen.no.
Helsedirektoratet- nasjonal veileder:
https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/koronavirus/naeringsliv-servering-handel-reiselivog-transport#serveringssted-utested-sterk

Viser også til Covid -19 forskriften til flere detaljer om regler og påbud (sjekk dato for
kunngjøring): https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2021-12-08-3425

