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Tiltak for å redusere smitte og konsekvensene av smitte for virksomheter i drift 
innenfor Overnatting og Servering 
 
 
 
Veilederen er utarbeidet til hjelp for å redusere smitte med koronavirus blant egne 
ansatte samt minimere konsekvensen av karantenebestemmelsene ved 
smitteutbrudd i egen virksomhet. Smitte med koronavirus er bare et av mange 
smittestoffer som bransjen må forholde seg til. Denne veilederen er derfor kun et 
supplemenet til bestemmelsene om smittevern som gjalt for bransjen før 
koronapandemien. Målet med rådene er å opprettholde virksomhetens drift og 
forhindre at unødvendig mange ansatte blir satt i karantene etter nærkontakt med 
gjest eller ansatt som er smittet. 
 
Serveringssteder uten matservering kan åpne fra 1.juni. 
 
Veilederen inneholder detaljerte smitteverntiltak man bør vurdere innført i arbeidet 
med gjenåpning. Veilederen bør også brukes av virksomheter som er i drift som et 
verktøy for kvalitetssikring av egne tiltak.  
 
Smittevernstiltak må opprettholdes så lenge koronaepidemien varer.  
 
Denne veilederen vil være gjenstand for hyppige oppdateringer i tråd med 
helsefaglige råd og myndighetenes bestemmelser.  
 
Enkelte kommuner har egne krav og retningslinjer som må etterleves.  
 
For informasjon om mer generelle smitteforebyggende tiltak henvises til vår 
«Risikokartlegging, smittevernleder og sjekkliste for håndtering av smittevern for 
overnatting og serveringssteder» av 5.5.2020. 
 
Lokale forhold ved virksomheten (lokaler, tilbud, bemanning og opplæring) kan ha 
betydning for muligheten til å drive i tråd med myndighetenes krav og våre råd i 
denne veilederen. Det er derfor arbeidsgiver som er ansvarlig for å sikre at driften 
skjer i samsvar med gjeldende regelverk.  
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Lokal tilpasning 
Arbeidsgiver plikter og rettigheter 
Arbeidsgiver har ansvar for å sikre at ansatte og innleide har et fullt forsvarlig 
arbeidsmiljø. Sentralt i dette er retten til å organisere arbeidet, fordele arbeidet og 
kontrollere arbeidet. 
 
Smittevernstiltakene som er beskrevet i veilederen må̊ tilpasses lokale forhold og 
kommunale reguleringer. Arbeidsgiver må̊ foreta egne risikovurderinger basert på 
drift og lokaliteter samt behov for smittevernstiltak for ansatte og gjester, bruk av 
hjemmekontor og offentlig transport. 
 
Dialog og involvering er viktig for å etablere gode, effektive og praktiske rutiner: 

• Kartleggingen og risikovurderingen skal gjennomføres i samarbeid med 
verneombud og tillitsvalgt.  

• Dersom virksomheten har flere enn 50 ansatte, skal AMU også̊ involveres.  
• Vurdere om egne ansatte er i risikogruppene. 
• Arbeidsgiver, tillitsvalgt og verneombud bør møtes jevnlig. Løsninger og tiltak 

dokumenteres og formidles til de ansatte. 
• Bedriftshelsetjenesten er en ressurs dere kan bruke i dette arbeidet.  

 
Husk å gi grundig opplæring til alle ansatte i hvilke tiltak som er i verksatt. Forklar 
hvorfor tiltakene er iverksatt og nødvendigheten for at de etterleves. 
 
Bruk aktivt bedriftens avvikssystem for å sikre at inførte rutiner etterleves.  
 
Ansattes plikter og rettigheter 
Ansatte har rett til et fullt forsvarlig arbeidsmiljø, og plikt til å til å forebygge smitte og 
følge pålegg fra arbeidsgiver og myndigheter, samt melde fra dersom de oppdager 
risiko eller brudd på gjeldende smittvernkrav. Alle ansatte må sette seg inn i reglene 
for smittevern og følge dem nøye. Dersom det ikke er mulig å følge reglene må 
arbeidsgiver informeres straks. 
 
 
Smitte mellom personer 
Det er meget viktig at alle overholder de kjente smittevernstiltakene. De må unngå for 
tett kontakt med kollega, vite at alle felles berøringspunkter, knotter, maskiner, 
knapper kan være forurenset med smitte, og en kilde for smittespredning. Alle må 
unngå å hoste eller nyse på andre, ta seg i ansiktet, gni seg i øynene, plukke seg i 
nesen og så videre.  
 
Dråpe smitte «Aerosol smitte» 
Sosial distanse og god håndhygiene er det mest effektive tiltaket for å å bremse 
smittespredning. Viruset finnes først og fremst i spytt, i nesesekret og i tårevæske. 
Når man snakker, ler, synger, hoster eller nyser produserer man en «sky av 
væskepartikler» foran seg som vil spre seg i lufta. En syk person vil ha en boble av 
dråpesmitte (aerosoler) rundt seg og derfor kunne spre smitte over flere meter.  
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Personlig hygiene 
Her er noen tips til personlig hygiene som kan bidra til å redusere faren for smitte: 

• neglene skal være kortklipte uten neglelakk/ dekorasjon 
• ikke ha kunstige negler.  Vanskelig med renhold 
• ikke bruke armbåndsur eller ringer på fingrene.  
• brett opp ermer for å unngå at uniform/ klær kommer i kontakt med 

berøringspunkter. 
 
 
Organisering av arbeidet og de ansatte 
Litt, mye eller helt avstand? 
Ved å holde avstand bremser vi spredningen av korona. Målet er å opprettholde en 
forsvarlig drift og forhindre at ansatte i virksomheten blir satt i karantene ved 
smittetilfelle hos ansatt eller gjest. 
 
Gjeldende råd fra myndighetene pr. 7. mai: 
"Arbeidsgiver bør sikre at de ansatte kan holde en avstand på minst én meter i hele 
arbeidstiden».  
 
Definisjonen på nærkontakt innendørs 
2-meters avstand / 15 minutter?  
Det blir regnet som nærkontakt dersom du har vært sammen med en person med 
påvist covid-19 inntil 48 timer før vedkommende fikk de første symptomene, og dere 
var nærmere enn to meter i 15 minutter eller mer. Det blir også regnet som 
nærkontakt dersom du har vært i direkte fysisk kontakt (som håndhilsing eller 
klemming). 
 
Endrer reglene for smittekarantene 1.juni 
Ikke alle nærkontakter til en som er bekreftet smittet med covid-19 må lenger i 
karantene, det holder at de testes på dag tre og dag syv. 
 
Smittevern i praksis 
Jo færre ansatte som er i kontakt med hverandre – jo mindre er risiko for smitte. 
Planlegg arbeidet med tanke på å redusere ansattes mulighet til å komme i posisjon 
hvor de smitter hverandre. 
 
Grupper av ansatte som jobber tett sammen bør jobbe på samme skift og rokkere 
minst mulig. Faste servitører og kokker bør derfor jobbe på samme skift, og gå 
samme turnus. Bytter ett teamet skift så bytter alle skift. Dette for Hensikten å 
redusere antall kolleger man omgås.  
 
Tilrettelegg også for at ulike grupper av ansatte spiser til ulike tider. 
 
Momenter ved planlegging av driften: 

• klare skiller mellom avdelingene. Ikke la ansatte «krysse» og bringe mulig 
smitte rundt om i hele virksomheten. 

• lag arbeidstasjoner som helst gir 2 meter mellom de ansatte der det er mulig. 
• reduser muligheten for kontaktsmitte. 
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• jobbe i definerte små team i skift. 
• la de ansatte stå i samme skift. 
• la de ulike teamene gå i samme skift over en periode. Ikke ruller like ofte som 

på en ordinær vaktliste. 
• færrest mulig ansatte bør være på jobb samtidig. 
• ta inn færrest mulig ansatte i arbeid. Jo flere ansatte som rullerer jo høyere blir 

risikoen for at noen bringer smitte til arbeidsplassen. 
• ha ryddige og rene garderober. 
• klart skille mellom privat tøy og arbeidsklær/ uniform. 
• unngå å bruke toaletter som brukes av ansatte i andre avdelinger / grupper.  
• slå av varmlufttørkere på toaletter etc da disse blåser dråpepartikler og virus  

fra våte hender ut i rommet og smitte andre.   
• hyppig renhold av felles berøringspunkter. 
• sosial omgang på tvers av avdelinger og team må dessverre vike for kravet til 

smittevern.  
• ansatte minimerer bruken av offentlig transport.  
• smittevarnansvarlig ved hver vakt som har fått arbeidsinstruks og opplæring. 

 
 
Kontor / administrasjon 
Merk at det i enkelte kommuner foreligger forskrifter som regulerer bruk av 
hjemmekontor i Korona-tiden. Noen kommuner pålegger arbeidsgivere å sørge for at 
ansatte skal jobbe hjemmefra så langt det er praktisk mulig.  
 
I vurderingen av om det er nødvendig for ansatte å være til stede på kontoret kan 
relevante kriterier være:  

• ansatt har underliggende sykdom som gir økt risiko for alvorlig sykdomsforløp 
• hensyn til kompetanse og tilstedeværelse 
• hensyn til effektiv drift  
• ansatte som av ulike årsaker vil kunne løse sine oppgaver bedre på kontoret 

enn hjemme  
• det er behov for tilgang til kritiske systemer som krever oppmøte på kontoret  
• enkelte har eldre utstyr eller dårlig nettverk hjemme  
• særskilte tiltak overfor den ansatte eller andre driftshensyn  

 
Kontorlandskap 
Sitter man for nært risikerer man at mange havner i karantene, om en ansatt er 
smittet. Derfor må man opprettholde en sosial distanse og etterleve 2-meters 
regelen.  Kan man ikke plassere de ansatte som må være på kontoret med 
tilstrekkelig avstand mellom arbeidsplassene kan man vurdere å la ansatte veksle 
mellom hjemmekontor og oppmøte på jobb. Eventuelt kan man bruke ledige 
hotellrom, eller andre arealer, som provisoriske kontorer.  
 
Om flere benytter samme kontorarbeidsplass er det krevende renhold som må 
gjennomføres mellom skiftene.  
 
Her er noen momenter som bør vurderes: 

• arbeide i faste skift for å redusere antall ansatte i kontorlandskapet samt 
redusere antallet på kolleger man omgås. 

• bruk av cellekontor reduserer smitterisiko. 
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• hjemmekontor der det er mulig. 
• rullere slik at noen benytter hotellrom eller annet areal som kontorarbeidsplass 
• sosial distansering. 
• sørg for såpe og papirhåndkle ved alle plasser hvor det utføres håndvask. 
• spise på skift for å holde antallet nede - alternativt spise ved egen 

arbeidsplass.  
• minimere bruk av offentlig transport.  

 
Står kontorene ubrukt i 3 dager er de smittefrie. I tekstiler går det raskere da tekstiler 
er veldig tørre og skaper svært ugunstige forhold for viruset.   
 
Er det ikke håndvask i umiddelbar nærhet må man sette fram antibac hvor man har 
felles kjøkken/ kaffemaskin/ kaffekanner/ drikkeautomat med mer.  
 
Er man mange på kontorlandskapet kan det være en ide at man har dedikerte 
kaffekanner til ulike team. 
 
Alle tiltakene skal redusere muligheten for at de ansatte kryssforurenser hverandre. 
 
Rengjøring av arbeidsplasser 
Renholderne er nå hverdagsheltene – de som utøver renholdet er «ridderne i 
kampen mot mot viruset». I tillegg må alle andre hjelpe til. 
Hvis det er arbeidsplasser/ stasjoner som har flere brukere må de vaskes/ 
desinfiseres mellom hver bruker. Husk at viruset fjernes best med mikrofiberklut, 
vanlige renholdsmidler og/ eller vann. En del materialer blir ødelagt av å bli vasket 
med sprit.  
 
Hyppig rengjøring gjelder særlig berøringspunkter som: 

• pulter/ arbeidsstasjoner.  
• bordplater. 
• skuffehåndtaker. 
• tastatur, musematte, mus, blyanter, notatblokker, lamper, av/ på knapper (alle 

berøringspunkter). 
• stol med armlene etc. 

 
Hold arbeidsplassen så ryddig som mulig. Fjern alt uvesentlig fra skrivebordet. Ta 
også bort private effekter og alt som vanskeligjør et godt renhold. Bruk bare dine 
egne penner og blyanter. Ikke tygg på dem.  
Hvis det er mulig bør hver ansatt ha eget løst tastaur / egen bærbar PC. 
 
 
Spise/ pauserom 
For å benytte spise/ pauserom er det viktig at hensynet til smittevern overholdes. Vi 
anbefaler at ansatte skal holde en avstand på 2 meter, så langt det er mulig.  
 
Det er et krav at man tar full håndvask eller bruker antibac før og etter bruk av 
lokalene.  
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Momenter ved planlegging av driften: 
• sprite eller vaske hender umiddelbart før man skal spise, helle fra kanne eller 

åpne skuffer/skap i løpet av måltidet. 
• egne spisetider/ bruk av kantine for de ulike teamene / avdelingene. 
• spise sammen med dem man arbeider sammen med. 
• ikke buféservering eller selvbetjening i kantine eller spiserom. 
• unngå frukt fra åpne fat (jobbfrukt). 
• overholde tometersregelen i spiserom / kantine, så langt det er mulig mulig. 

(dette gjelder ikke ansatte som bor sammen - par) 
• spiserom luftes ut mellom grupper av brukere  
• renhold av bord, stoler, berøringspunkter mellom grupper 

 
 
Resepsjon 
I resepsjonen vil det være kontakt med kolleger og gjester. Det er derfor viktig at man 
tenker nøye gjennom hvilke arbeidsoppgaver som øker smitterisiko. Ved direkte 
kontakt/ berøring mellom gjest og ansatt kan smitte spres videre til den ansatte, og 
så tilbake til nye gjester (kryssmitte via ansatt).   
 
Mellom gjest og ansatt 

• hold avstand til gjest – ikke len deg mot gjest for å høre hva som blir sagt. 
• Når man ikke kan oppnå to meter mellom gjest og ansatt i resepsjonen bør 

man vurdere å montere plastskjerm for å hindre/ forebygge dråpesmitte. 
• hold 2 meters avstand – åpne annenhver stasjon/ skranke om dere har flere. 

 
Mellom ansatte 

• stå bare på egen stasjon – ikke vandre mellom ulike arbeidsstasjoner. 
• prøv å holde to meter avstand til kollegaer i resepsjonen.  
• bruk hyppig sprit/ håndvask. 
• vurder bruk av elektronisk innsjekk og utsjekk for å minimere kontaktbehovet 

mellom gjest og ansatt. 
• Rydd eventuelt bakrom for alt unødvendig inventar. 
• Hyppig vask av overflater på skranke, bord, printer og tastatur, telefoner o.l.  

 
Mellom gjester 

• sørg for at gjester venter i kø med meters avstand og i god avstand fra 
skranke/ ansatte. 

• sørg for hyppig renhold for kortterminal, skranken og andre punkter som 
gjestene berører. 

 
Renhold mellom hvert skift 
Arbeidsstasjonen må vaskes ned mellom hvert skift. Dette gjelder alle overflater og 
berøringspunkter. Særlig utfordrende er tastatur, mus, headsett osv.  
Husk at dette også gjelder bakrom og andre områder som resepsjonistene benytter. 
 
Håndtering av nøkkelkort 
Nøkkelkort kan spre smitte mellom ansatt og gjest (kryssmitte). Vurder ulike 
løsninger for håndtering av kortene.  
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• ha egen dropboks på skranken. 
• har man nok antall kort kan man legge dem bort i tre dagers karantene mellom 

bruk. 
• nøkkelkortene kan vaskes med såpe og vann.  
• desinfisering med sprit er ikke nødvendig.  
• ansatt som håndterer brukte kort og leverer nye kort til gjester, må være nøye 

med egen håndhygiene.  
 

Renhold og Housekeeping 
Renholdsansvarlig må sørge for at interne rutiner følges av alle. Det er meget viktig 
at man har hyppige kontroller for å sikre at interne rutiner etterleves. Dette er et av de 
viktigste tiltakene for å forebygge smitte på arbeidsplassen. 
 
Sørg for god opplæring av sommer- og ekstrahjelper. 
 
Skift i garderobe. Hold privat og arbeidstøy fra hverandre. Brukte arbeidsklær holdes 
i skitten sone og uniformer bør vaskes/ rengjøres ofte.   
 
Vær nøye og følg etablerte renholdsrutiner. Det er i tillegg viktig å tenke på: 

• hva skal vaskes først – hva skal vaskes sist. Det vanlige er å vaske fra ren til 
skitten sone. Først vaskes med rent vaskeutstyr soner der det produseres og 
fortæres mat. Toalett vaskes til slutt.  

• bytte klut – hyppig.  
• fjern unødvendig inventar  som kan være smittespredere (kryssmitte) 
• arbeidstøy kan bli forurenset, vurder plastforkle  
• brett opp lange ermer 
• håndvask etter hvert ferdig vasket rom eller overgang til ny «vaskesone».  
• øk frekvensen og tilpass rutiner med perioder med spesielt høyt smittepress. 
• forsterket renhold på alle felles berøringspunkter: 

o heisknapper 
o kraner 
o dørhåndtak  
o såpedispensere 
o fjernkontroller 
o med mer 

 
Støvsugere bør ha HEPA-filter eller tilsvarende filtrerende evne som kan holde 
tilbake virus. Om støvsugeren ikke har tilstrekkelig filtreringsevne bør den ikke 
brukes fordi da den kan bidra til å spre partikler via utblåsingen.  
 
 
Kjøkken og Servering 
Kjøkken 
Kjøkkenpersonalet er opplært og vant til å tenke smittevern og hygiene. Det kommer 
godt med nå. Den største utfordringen er spredning av koronavirus mellom ansatte 
på kjøkkenet som følge av at ansatte jobber for tett over lang tid, og deler 
kjøkkenredskaper uten tilfredsstillende håndhygiene.  
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Her er noen momenter som bør planlegges: 
• rengjør utstyr mellom hver ansatt som skal bruke det. Vurder om det er mulig 

at alle jobber med eget utstyr (særlig kniver).  
• ikke la ansatte bytte på arbeidsflater – forsøk å dele inn arbeidsoppgaver/ 

stasjoner som varer ut vakten. 
• husk at berøringspunkter også innebærer bokser, hermetikk, tørrvarer, 

kjøkkenmaskiner med mer. Her får man gjøre så godt man kan og prioritere 
god håndhygiene mellom arbeidsoppgavene.  

• se over rutinen for varemottak. Embalasje og håndtak kan gi kryssmitte 
mellom leverandør og kjøkkenpersonalet.  

• hyppig håndvask. 
• eget toalett for kjøkkenpersonale som ikke skal brukes av andre avdelinger. 
• har garderobene tilstrekkelig renholdsrutiner og er det godt nok skille mellom 

privat og arbeidstøy. 
• arbeidstøy kan bli forurenset, brett opp ermene. 

 
Før man tømmer oppvaskmaskinen for rent utstyr må den ansatte vaske hendene. 
Om ikke kan smitte føres over på rene kniver, tallerkener, glass etc.  
 
Servering 
Det kan for tiden være grupper opp til 20 personer rundt et bord/ i en gruppe, 
forutsatt at øvrige smittevernstiltak overholdes. 
 
Det skal være minst 1 meter avstand mellom bordoppsett innendørs og utendørs. 
Pleksiglass o.l. kan kompensere for avstandskravet. 
 
Alt av oppvask etter gjester og kolleger er en mulig smittekilde for koronavirus. Den 
som rydder oppvasken kan få smitte på hendene og arbeidstøyet. Etter at man har 
ryddet oppvask MÅ man alltid vaske hendene. 
 
Her er noen momenter som bør planlegges: 

• noen serverer og andre rydder. Dette byttes ikke mellom de ansatte på 
samme bordsetting. 

• ved servering og rydding over bardisk må ansatte vaske hender hver gang 
etter berøring av brukte glass / porselen og avfall.  

• betjening av ølkraner og mixing av drinker må begrenses til færrest mulig 
ansatte på samme vakt.  

• flasker og annet utstyr som brukes over tid ved tilberedning av drikkevarer i 
bar, må vaskes eller byttes mellom vaktene.  

• vask av bord og kontaktflater mellom hver bordsetting. 
• i så stor grad som mulig, bør man spesialisere arbeidsoppgaven slik at 

ansatte ikke krysser hverandre, ulike avdelinger eller rene og urene soner. 
• inndeling av arbeidsoppgaver for å redusere kryss-smitte gjennom utstyr og 

arbeidsflater/ arbeidsområder. 
• jo større avstand man kan opprettholde mellom de ansatte – jo bedre er det. 
• hotellgjester kan spise på rommet om ønskelig, eller ved kapasitetsproblemer i 

frokost/ spisesal/ restaurant. 
• unngå at gjester forsyner seg selv med tilbehør som vannkanner, kaffekanner, 

krydder o.l. 
• arbeidstøy kan bli forurenset, brett opp armene. 
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Bedriftshelsetjenesten HMSdesign AS 
Ved spørsmål og bistand kan du kontakte bedriftshelsetjenesten. 
 
Sven Tore Grimstad Bedriftslege     mob: 911 58 061 
Ole Anders Grong  Daglig leder og HMS-rådgiver  mob: 920 54 561 
Tom Arne Størseth  Yrkeshygieniker og HMS-rådgiver mob: 954 84 088 
 


