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Risikokartlegging, smittevernleder og sjekkliste for håndtering av 

smittevern for overnatting og serveringssteder 
 
Denne veilederen skal gi råd og føringer til servering og overnattingsbedrifter når det 
gjelder drift under koronavirusutbruddet (covid-19- utbruddet) våren 2020.  
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Smitteforebyggende tiltak 
Det gjøres svært mange tiltak i alle deler av samfunnet som til sammen begrenser 
smitte-spredningen. Det er viktig å bruke tiltak som er tilpasset ulike situasjoner. 
Tiltakene må tilpasses slik at man kan fokusere på det som er viktigst i den aktuelle 
situasjonen. Formålet med rådene er å forhindre utbrudd av covid-19. 
 
De tre grunnpilarer 
De tre grunnpilarene for å bremse smittespredning er ifølge Helsedirektoratet og 
Folkehelseinstituttet: 

1. God hygiene 
2. Redusert kontakthyppighet mellom personer 
3. Syke personer skal ikke være i bedriften 

 
Det aller viktigste smitteverntiltaket er at syke personer holder seg hjemme. 
Hostehygiene og å holde avstand er avgjørende for å begrense dråpesmitte, mens 
håndhygiene, og spesielt det å unngå å ta seg i ansiktet med urene hender, er viktig 
for å hindre indirekte kontaktsmitte. Økt fysisk avstand mellom mennesker reduserer 
muligheten for smitte, også før symptomer på sykdom oppstår. 
 
Oppsummering av tiltak (basert på bransjeveilederen til NHO Reiseliv) 

• Syke gjester og ansatte må holde seg hjemme  
• Unngå trengsel ved inngang, bardisk, toaletter etc, vurder tiltak for å 

organisere kø  
• Gjester må ikke stå tett samlet i lokalet, men hovedsakelig sitte ved bord  
• Begrensning på 5-6 gjester ved hvert bord, men bedriften kan gjøre unntak for 

store familier/ grupper som bor sammen, eller ved å iverksette 
kompenserende tiltak i form av større avstand mellom gjestene, større 
avstand til neste bordoppsett etc.  

• Innendørs skal det være minst 1 meter avstand mellom bord. Det samme 
gjelder utendørs.  

• Kortbetaling og annen kontantløs betaling  
• Unngå deling av menyer, serveringsbestikk, ketsjupflasker, vannmugger, 

saltbøsser og all annen mat og utstyr som er ment for deling  
• Hyppig renhold av alle utsatte flater  
• Gjester oppfordres til god håndvask og sett ut antibac eller lignende ved 

inngang/ bardisk ved behov  
• Ansatte må̊ kunne overholde 1 meter avstand til hverandre ved vedvarende 

arbeid på̊ kjøkken etc. Det er greit å passere hverandre/ stå nærmere i korte 
tidsrom av gangen.  

• God opplæring av alle ansatte  
• Ansatte bør jobbe i faste crew så langt det lar seg gjøre, for å unngå smitte 

mellom ansatte  
• Det utpekes smittevernansvarlig for hvert skift  
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Til tross for godt gjennomførte tiltak, kan likevel tilfeller av covid-19 og andre 
infeksjoner oppstå. Dersom smitteverntiltak som foreslått her er gjennomført, vil 
smittespredningen likevel bli begrenset. Tiltakene i teksten nedenfor er en 
beskrivelse av hvilke smittevern-tiltak som må være på plass for å lykkes med å 
redusere smitterisiko til et minimum. 
 
Når skal ansatte ikke møte på jobb? 
Det er viktig at ansatte får tydelig beskjed og forstår grunnen til at de med symptomer 
ikke skal møte på arbeid. 
 
Ansatte med luftveissymptomer 

• Ansatte skal selv med milde luftveissymptomer og sykdomsfølelse, ikke møte 
på arbeid. De skal holde seg hjemme til de har vært symptomfrie i 1 døgn. 

 
Ansatte som har bekreftet covid-19 

• Skal være i isolasjon. Det er helsetjenesten som beslutter hvem som skal 
være i isolasjon og hvor lenge, etter råd gitt av Folkehelseinstituttet (se 
www.fhi.no). Retningslinjer til forskrift er gitt av Helsedirektoratet. 

 
Ansatte som er nærkontakter/husstandsmedlem til en person med bekreftet 
covid-19 

• Skal være i karantene. Det er helsetjenesten som beslutter hvem som skal 
være i karantene og hvor lenge, etter råd gitt av Folkehelseinstituttet (se 
www.fhi.no). Retningslinjer til forskrift er gitt av Helsedirektoratet. 

 
Hva hvis en i husstanden til en ansatt er syk 
Hvis en i husstanden har symptomer på luftveisinfeksjon men ikke bekreftet covid-19, 
skal den ansatte møte på arbeid som normalt. Disse skal imidlertid gå hjem fra 
arbeid dersom de får symptomer, som nevnt i avsnittet over. Andre hygienetiltak som 
er skissert i de følgende kapitlene, vil redusere risiko for smittespredning. 
 
Hvis en i husstanden til en ansatt har bekreftet covid-19 
Hvis en i husstanden har fått bekreftet covid-19, skal alle nærkontakter holdes i 
karantene etter råd fra helsemyndighetene. Ingen personer som selv er i karantene, 
kan møte på jobb. 
 
God hånd- og hostehygiene 
God hånd- og hostehygiene reduserer smitte ved alle luftveisinfeksjoner, også smitte 
med covid-19. Disse tiltakene skal redusere smitte via gjenstander og hender og 
redusere smitte ved hoste. Hygienetiltak skal utføres hyppig av alle, uavhengig av 
kunnskap om egen og andres smittestatus. Det er viktig at alle ansatte er kjent med 
tiltakene under.  
 
Håndvask med lunkent vann og flytende såpe er en effektiv måte å forebygge smitte. 
Skitt, bakterier og virus løsner fra huden under vask og skylles bort med vannet. 
Ansatte skal vaske hender hyppig og grundig i minst 20 sekunder. Hendene tørkes 
deretter med engangs papirhåndklær. Ansatte må få god opplæring i håndvask, og 
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bør ikke bruke håndsmykker eller ringer. Dette kan forsterkes ved å gi påminnelser 
muntlig og ved å henge opp plakater med instruksjon for god håndvask. 
 
Ansatte skal vaske hender 

• Før man drar hjemmefra og når man kommer hjem 
• Når man kommer på jobb 
• Etter hosting/nysing 
• Etter toalettbesøk 
• Før og etter måltider 
• Etter kontakt med dyr 
• Ved synlig skitne hender 

 
Alternativer til håndvask 

• Viruset er følsomt for alkohol, og alkoholbasert desinfeksjon (håndsprit) er et 
alternativ hvis ikke håndvaskmuligheter er tilgjengelig. 

• Hånddesinfeksjon plasseres på steder der det ikke er håndvaskmuligheter (for 
eksempel i garderober, ved inngangspartier). 

• Alkoholbasert desinfeksjon er lite effektivt ved synlig skitne hender, da bør 
håndvask utføres. 

 
Hostehygiene 

• Det anbefales å ha tørkepapir lett tilgjengelig til bruk for ansatte. Har man ikke 
det tilgjengelig, anbefales det å bruke albuekroken når en hoster eller nyser. 

• Unngå å røre ved ansiktet eller øynene. 
 
Godt renhold 
Det nye koronaviruset (SARS-CoV-2) fjernes enkelt ved manuell rengjøring med 
vann og vanlige rengjøringsmidler. Viruset kan overleve på flater fra timer til dager, 
avhengig av type overflate, temperatur, sollys og andre faktorer. Derfor er grundig og 
hyppig renhold viktig for å forebygge smitte. 
 
Utsatte områder (se nedenfor) skal ha forsterket renhold. Gå igjennom rutiner og 
lokale renholdsplaner, og lag tilpasninger (organisering, ansvar og ressursbehov). 
Det er ikke nødvendig å bruke ekstra beskyttelsesutstyr. Vask hender etter at 
rengjøring er utført, også hvis man har brukt hansker under rengjøringen. Løse 
gulvtepper bør fjernes for å lette rengjøring. 
 
Det er ikke nødvendig å bruke desinfeksjon rutinemessig på hotellet. Hvis 
desinfeksjon likevel brukes, må synlig skitt først tørkes bort med klut eller tørkepapir, 
ellers virker ikke desinfeksjonsmiddelet. Aktuelle desinfeksjonsmidler er 
alkoholbasert desinfeksjon (minimum 70%) eller Klorin. 
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Det er viktig med forsterket renhold på utsatte områder 
• Toaletter og vaskeservanter må rengjøres minimum daglig. Tørk over flater 

som toalettsete og kran på servanten 2–4 ganger daglig. 
• Engangs papirhåndklær og såpe skal være tilgjengelig, og man må sørge for 

at søppel tømmes regelmessig. 
• Spisebord vaskes med vann og såpe etter bruk. 
• Dørhåndtak, heisknapper, trappegelendre, stoler, andre bordflater og andre 

gjenstander som ofte berøres rengjøres hyppig, minimum daglig. 
  
Fysisk kontakt 

• Håndhilsning og klemming bør unngås. 
• Unngå å stå eller sitte tett, og hold minst én meters avstand fra hverandre. 

 
Spesielt for ansatte 

• Holde avstand (minst en meter) til kolleger i møter og pauser. 
• Unngå håndhilsning og klemming. 
• Bruke videokonferanser i stedet for fysiske møter med kolleger der det er 

mulig. 
• Felles nettbrett, datamaskiner/tastaturer må vaskes av etter bruk. 
• Begrense bruk av offentlig transport til og fra arbeidsplassen der det er mulig. 

 
Ansatte/ eldre 
Basert på informasjon om utbruddet så langt fra Kina, Italia, Storbritannia, USA og 
Norge, er det særlig eldre personer (over 65 år) som har høyere risiko for alvorlig 
sykdom med det nye koronaviruset, spesielt dersom de i tillegg har underliggende 
kronisk sykdom. I tillegg kan voksne personer, særlig de over 50 år, med kroniske 
sykdommer som hjerte-karsykdom (inkludert høyt blodtrykk) og diabetes ha noe 
høyere risiko for alvorlig forløp av covid-19.  
 
Ansatte som tilhører grupper med høyere risiko for alvorlig forløp av covid-19 bør 
vurderes individuelt i forhold til tilrettelagt arbeid. Ansatte dette er aktuelt for, må ha 
legeerklæring. 
For oppdatert informasjon om personer som kan ha høyere risiko for covid-19, se 
Folkehelseinstituttets nettsider. 
 
Det er ikke vist at gravide kvinner har høyere risiko for alvorlig sykdom av covid-19 
og det er heller ikke grunnlag for å mistenke at infeksjon kan gi risiko for fosterskade. 
Folke-helseinstituttet anbefaler at gravide kvinner som har kronisk sykdom eller 
svangerskaps-komplikasjoner bør diskutere med egen lege om det er grunn til å 
utvise ekstra forsiktighet og behov for tilrettelegging på arbeidsplassen. 
 
Bedriftshelsetjenesten 
Ved generelle spørsmål kan du også kontakte bedriftshelsetjenesten. 
 
Ole Anders Grong  Daglig leder og HMS-rådgiver  mob: 920 54 561 
Tom Arne Størseth  Yrkeshygieniker og HMS-rådgiver mob: 954 84 088 
Sven Tore Grimstad Bedriftslege     mob: 911 58 061 
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For Hotell og overnattingssteder 
 
Gjest med symptomer på smitte av Koronaviruset, ring legevakt på 116117 
For å forebygge smitte anbefales følgende fremgangsmåte: 

• Oppfordre gjesten til å oppholde seg på rommet, karantene 
• Er flere smittet, forsøk å gi disse rom i nærheten av hverandre 
• Be gjesten eller bistå gjesten med å kontakte legevakt på tlf 116 117 
• Unngå kontakt med den/ de som er på rommet 
• Mat, drikke med mer som skal til rommet plasseres utenfor hotellrommet 

(gjerne på et bord). Bank på og gi beskjed om å åpne døren når det ikke er 
andre gjester i nærheten 

• Sengeklær, håndklær etc plasseres i sekker utenfor døren. Gjesten skifter 
dette selv. 

• Gjesten plasserer asjetter, bestikk, brett med videre utenfor rommet 
• Ved rydding utenfor rommet benyttes hansker og alt vaskes umiddelbart. 

Vanlig vask er tilstrekkelig. Annet avfall kastes i poser som lukkes og kastes i 
avfallsdunker 

 
Ved analyser av gjesten be om at dere får vite resultatet av prøvene. Er det ikke 
Koronaviruset så er det tilbake til normal drift. 
 
Rengjøring av rom og fellesarealer 
For å hindre smitte anbefales følgende rutiner ved rengjøring; 

• bruk av gummihansker, engangsforkle og kirurgisk munnbind ved rengjøring 
av hotellrom der det bor eller har bodd smittede/ syke gjester 

• utlufting etter rengjøring av rom der det bor syke gjester (ca 1 time om mulig) 
• etter avreise gjennomføres en grundig rengjøring og desinfisering av rommet 

og alle overflater, dørhåndtak, lysbrytere, vindushasper og fjernkontrollen 
• alt vaskbart materiell som sengetøy og håndklær plasseres i egne sekker 

(vaskes på 85 grader) 
• tilsølte dyner, puter, tepper etc. vaskes på 85 grader eller renses 
• madrasser og møbler som ikke er tilsølt luftes 
• rommet bør stå til lufting minimum over natten 

 
Ved mistanke om smitte eller bekreftet tilfelle av smitte 

• verifiser informasjonen 
• kontakt helsemyndigheter. Kontakt Folkehelseinstituttet (FHI), kommunelege 

eller legevakt for råd og veiledning. De vil gi råd og bistå i prosessen videre. 
• kartlegg: hvor er smittet gjest nå? Hvem var personen i kontakt med og i hvilke 

arealer på hotellet. 
• iverksett interne beredskapsrutiner og varsle i henhold til varslingsrutiner. 
• vurder eventuelle tiltak (stenge serveringsareal, fellesareal, kantine m.m) 

basert på risikobilde og råd fra helsemyndigheter. 
• varsle ansatte 
• vurder tiltak for ankommende gjester 
• håndter media i tråd med interne retningslinjer 
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Sjekkliste for smittevern på arbeidsplassen 
Nedenfor følger en sjekkliste for hvilke tiltak som må være på plass før gjenåpning.  
 
Overordnet: 
Tiltak Utført 

dato Merknad 
Opplæring av ansatte i smitteverntiltak ved at de gjøres kjent med 
innholdet i denne veilederen. 

  

Plan for håndvaskrutiner.   
Skriftlig rutine for renhold.   
Dialog med ansatte som er i risikogrupper og som har behov for 
tilrettelegging. 

  

Mobiltelefon er ikke tillatt i områder som man serverer mat.   
Instruer ansatte om at de har lov å veilede gjester i forhold til 
smitteverntiltak. Bedre å si ting en gang for mye en gang for lite.  

  

For de som har vært i utlandet etter at karanteneregler ble innført 
skal i 14 dagers karantene. 

  

 
 
Hygienetiltak: 
Tiltak Utført 

dato Merknad 
Sikre at det er nok såpe og tørkepapir tilgjengelig ved alle 
håndvaskstasjoner og toaletter. 

  

Opplæring i håndvaskrutiner og hostehygiene.   
Henge opp plakater om håndvaskrutiner og hostehygiene.   
Henge opp alkoholbasert desinfeksjon der ikke håndvask er 
tilgjengelig. 

  

Unngå å klø i øyne, nese og munn. Det er der smitten kommer inn 
i kroppen. Og om dere må, så vask dere på hendene både før og 
etter. 

  

Sikre gode rutiner for å redusere kontaktsmitte på kjøkken.   
 
 
Redusert kontakt mellom personer 
Tiltak Utført 

dato Merknad 
Plan for avstand mellom bord i restaurant.    
Plan for å redusere trengsel i garderober, barer, serveringsdisker, 
toaletter og på vei inn og ut av lokalene. 

  

Eventuelt introdusere merking på gulv for å sikre avstand i områder 
der det kan oppstå trengsel. 
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Renhold 
Tiltak Utført 

dato Merknad 
Plan for renhold, som beskriver hyppighet og metode for de ulike 
punktene. Planen må omfatte toaletter, servanter, hyppig berørte 
gjenstander (dørhåndtak, heisknapper, trappegelendre, lysbrytere 
ol.). 

  

Bordene skal vaskes etter hver gjest.   

Overflater med mye fingerkontakt vaskes/ desinfiseres hyppig av 
servitører. Eksempelvis svingdør, kasseapparat osv. Dette gjøres 
etter hver vakt og også når dere starter opp på ny vakt. Det er tid til 
å gjøre det så bruk tiden til å holde området rent. 

  

Salt og pepper m.m er fjernet fra bordene. Gjesten skal selvsagt få 
dette om de spør, men da skal dette vaskes/desinfiseres etter 
bruk. Høres rigid ut, men sikkerhet først. Har ingenting med dårlig 
service å gjøre dette, bare sikkerhet for å ikke spre smitte. 

  

 
Generelle tiltak 
Tiltak Utført 

dato Merknad 
Holde avstand i pauser.   
Etablere rutiner for vask av felles nettbrett, datamaskiner/ 
tastaturer. 

  

Begrense bruk av offentlig transport.   
Begrense fysiske møter, eventuelt tilrettelegge for 
videokonferanse. 

  

 
Råd og veiledning gitt i dette informasjonsskrivet kan endres ved oppdateringer fra 
Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet.  
 


