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Krav til smittevernfaglig forsvarlig drift ved skjenke- og serveringssteder under
Covid-19 - oppdatering pr. 06.11.20
Alta kommune følger hele tiden myndighetenes krav til smittevern og her kommer en
oppdateringer av gjeldende krav og regler pr. i dag.
Reglene kan endres på kort varsel, alle virksomheter har et ansvar for å holde seg oppdatert
på gjeldende regler og anbefalinger fra nasjonale myndigheter.
Krav og veiledning:
Covid-19-forskriftens kapittel 5 – Krav til smittevernfaglig forsvarlig drift ved serveringssteder
regulerer driften av serveringsstedene under koronapandemien.




Forskrift om smitteverntiltak m.v ved koronautbruddet (covid-19 forskriften)
Veiledning fra Helsedirektoratet

Grunnleggende krav til smittevern må ivaretas






Syke personer skal ikke være i lokalene. Det må gis god informasjon om dette.
Det må være god tilgang til håndvask/hånddesinfeksjon.
Virksomheten må utarbeide rutiner for god hygiene og godt renhold
Redusert kontakthyppighet mellom personer –virksomheten skal sørge for at
besøkende og personell kan holde en meter avstand.
Kun bordservering er tillatt og alle gjester skal ha sitteplasser i lokalet

Postadresse
Postboks 1403, 9506 Alta
Besøksadresse:
Sandfallveien 1

Epostadresse:
postmottak@alta.kommune.no
Web adresse:
www.alta.kommune.no

Telefon:
78455000
Organisasjonsnummer:
944 588 132

Skjenkestopp


Fra natt til lørdag 7. nov 2020 innføres nasjonalt forbud mot å servere alkohol etter
kl 24. Serveringssteder med skjenkebevilling kan ikke slippe inn nye gjester etter kl.
22.

Avstand




Serveringsstedet skal sørge for at det er minst 1 meters avstand mellom sitteplassene
ved gjesters ankomst og at det tas hensyn til dette ved bestilling av bord.
Husstandsmedlemmer kan sitte nærmere hverandre.
Serveringsstedet skal treffe tiltak for å minne besøkende om at de bør holde avstand
til andre enn husstandsmedlemmer.

Bordservering


Ved serveringssteder som har skjenkebevilling skal servering av alkohol skje ved
bordservering, og det skal være sitteplasser til alle gjester.

Buffet


Ved servering av mat og alkoholfri drikke som buffet, skal råd om trygg servering fra
buffet og salatbar skal følges (fhi.no).

Kontaktopplysninger








Serveringssteder som har skjenkebevilling skal registrere kontaktopplysninger til de
gjestene som samtykker til det. Det er tilstrekkelig å registrere opplysningene til én
person i hver gruppe. Serveringsstedet skal likevel oppfordre til at flest mulig oppgir
kontaktopplysninger.
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, og om mulig plassering i lokalet.
Kontaktopplysningene skal kun brukes for å bistå kommunen ved en eventuell senere
smitteoppsporing etter smittevernloven § 3-6. Ved forespørsel skal opplysningene
utleveres til dette formålet.
Kontaktinformasjon som navn og telefonnummer er personopplysninger.
Datatilsynet gir veiledning om forståelsen av personvernregelverket, og har publisert
en artikkel om besøksregistrering og smittesporing (datatilsynet.no). Der finnes
informasjon om hvilke personvernregler som gjelder for slik registrering.
Opplysningene skal oppbevares forsvarlig og slettes etter 14 dager. Serveringsstedet
skal informere den som registreres om formålet med registreringen og hvor lenge
kontaktinformasjonen oppbevares.
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Arrangementer som gjennomføres på serveringssteder
For definisjon av arrangement, se covid- forskriften § 13


T.o.m. 8. nov 2020: Dersom man skal gjennomføre et arrangement på et
serveringssted, gjelder regelen om maksimalt 200 personer til stede og de andre
kravene til gjennomføring. Hvis man derimot har en privat sammenkomst på et
serveringssted, er det kun tillatt med 50 gjester i selskapet.



Fra 9. nov 2020 reduseres maksimalt antall til 50 personer (20 personer ved private
sammenkomster).
Bransjen og det enkelte serveringssted må selv ta stilling til hva som er arrangement
og hva som inngår i ordinær drift av serveringsstedet. Underholdning, konserter og
andre tilstelninger på et serveringssted vil typisk anses som et arrangement dersom
gjestene i hovedsak kommer til serveringsstedet for å se på
underholdningen/konserten eller delta på tilstelningen. Andre momenter som taler
for at tilstelningen må anses som et arrangement er at det kreves en form for billett,
invitasjon eller registrering for å delta, at tilstelningen har tydelig start- og
sluttidspunkt og at det markedsføres for tilstelningen på forhånd, med konkret sted
og tidspunkt.



Kontaktinformasjon Alta kommune:
E- post: covid19@alta.kommune.no / postmottak.hs@alta.kommune.no

Med vennlig hilsen
Alta kommune
Peder Halvorsen
Kommuneoverlege
Dette dokumentet er godkjent elektronisk og derfor uten underskrift.
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