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Oversikt
• Hvilke regler gjelder for smittevern for tiden? 
• Gjester fra røde land

• Hva gjør vi hvis en gjest blir smittet?

• Hva gjør vi hvis en ansatt blir smittet?

• Særlig om camping
• Smittevernveiledere

• Hva med neste år?
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Regler for smittevern – Covid-19 forskriften
• Serveringssteder

• Avstand 1 meter
• Bordservering av alkohol
• «Smittevernfaglig forsvarlig drift»
• Registrering av gjester

• Arrangementer
• Avstand 1 meter
• Begrensning i antall  - 50/ 200/ 600
• Registrering av gjester

• Andre virksomheter
• Fornøyelsesparker, svømmehaller, badeland, spaanlegg, hotellbasseng, treningssentre, 

bingohaller, spillehaller og lignende
• Avstand 
• «Smittevernfaglig forsvarlig drift»

• Generelt 
• Avstand – 1 metern gjelder overalt

• Øvrige anbefalinger
• Basert på en tolkning av regelverket, formålet og dialog med myndigheter og 

renholdseksperter
• Veiledere – akseptert av myndighetene, lurt å følge 3

Med smittevernfaglig forsvarlig drift 
menes at virksomheten skal sørge 
for at besøkende og personell kan 
holde minst 1 meters avstand til 
personer som ikke er i samme 
husstand, at virksomheten har 
utarbeidet rutiner for god hygiene 
og godt renhold, og at rutinene blir 
overholdt



Arrangement

• 50 personer på privat sammenkomst 

• 200 personer på innendørs arrangement 

• 200 personer på utendørs arrangement … likevel 600 personer hvor alle i publikum sitter i fastmonterte 
seter. 

• private sammenkomster; sammenkomster for familie, venner og bekjente eller sosiale samlinger i 
tilknytning til arbeid eller skole, inkludert tilstelninger etter seremonier, fester og bespisning med 
servering av alkohol i forbindelse med seminarer, konferanser, kurs og andre faglige sammenkomster. 

• 1 meter skulder til skulder – unntak fastmonterte seter
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Hva gjør vi med gjester fra røde land? 
• Regelverk: Ikke innreiseforbud, men karanteneplikt
• Covid-19 forskriften § 4 – Innreisekarantene

• Innreisekarantene: personer som ankommer Norge fra et område med karanteneplikt som fastsatt i 
vedlegg A, skal i karantene i 10 døgn. 

• Covid-19 forskriften § 5 – Vanlige turister
• Personer som er i smitte- eller innreisekarantene, skal oppholde seg i eget hjem eller på annet egnet 

oppholdssted, og kan kun oppholde seg utenfor hjemmet eller oppholdsstedet hvis de kan unngå 
nærkontakt med andre som de ikke bor sammen med. I karantenetiden kan personen ikke være på 
arbeidsplass der også andre personer oppholder seg, på skole eller i barnehagen. Det er ikke tillatt å 
bruke offentlig transport.

• De som kommer til Norge og er i innreisekarantene, kan likevel bruke offentlig transport fra flyplassen, 
havnen eller lignende ankomststed til karantenestedet. Personer som forlater Norge i karantenetiden 
kan benytte offentlig transport under utreisen. De som er over 12 år, skal bruke munnbind. 

• De som er i innreisekarantene og ikke er bosatt i Norge, skal kunne dokumentere at de har ett egnet 
oppholdssted hvor de kan oppholde seg i hele karantenetiden eller frem til tidspunkt for utreise
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Forts. Gjester fra røde land
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• Karanteneplikten ligger på gjesten

• Virksomheter bør informere gjester om 
at de vil være i karantene, og hva det 
innebærer, men de har ikke ansvar. 

• Ikke alle reiselivsbedrifter vil være egnet 
til å gjennomføre karantene, men hytte + 
båttur/ tur = ok

• Avklart: lov å være i karantene sammen 
med reisefølget sitt. 



Hva gjør vi hvis en gjest får bekreftet smitte? 

• (Sørg for at vedkommende kan være i isolasjon.)
• Finn ut hvilken dag/ dager gjesten har besøkt bedriften. 
• Hvilke ansatte var på jobb den/ de dagene? Ansatte som har hatt 

nærkontakt anbefales å gå i karantene inntil situasjonen er avklart. 
• Smittevask av rom og andre områder som gjesten har vært.
• Vær tilgjengelig for kommuneoverlegen for å bistå med informasjon til 

smittesporing osv. 
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Hva gjør vi hvis en ansatt blir smittet? 

• Finn ut hvilke dager den ansatte var på jobb, og hvem vedkommende jobbet 
sammen med.

• Opprett kontakt med kommuneoverlege. 
• Ansatte som har vært på jobb sammen med den smittede i dagene før 

vedkommende fikk symptomer/ bekreftet smitte, varsles og anbefales å gå i 
karantene inntil situasjonen er avklart. 

• Varsling av gjester gjøres i samarbeid med kommuneoverlegen. 

• Arbeidsplassen vaskes grundig. 

8



Hva gjelder for campingplasser?
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Ikke særskilt regulert i forskrift 

«Smittevernfaglig forsvarlig drift»

Gode renholdsrutiner

Unngå kø og trengsel – holde avstand

Holde seg hjemme hvis man er syk eller småsyk



Trygt Reiseliv
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Hva med neste år? 
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