Smittevernveileder
for hotell- og konferansevirksomhet

Målsetting og bærende prinsipper

Oppsummering av tiltak

Det vil alltid være en risiko for smitte og at det kan oppstå
smittetilfeller selv om det er utøvd godt smittevern. Smitteforebyggende tiltak gjøres for å redusere risikoen.

prinsippene for smittevern som beskrevet i denne veilederen,
må overholdes, og et godt samarbeid mellom ansatte, kunder
og andre må opprettholdes.

•	Syke gjester og ansatte må holde seg hjemme.

Ulike faser av pandemien og ulik smittespredning i landet vil
kunne kreve tilpassede tiltak. Tiltakene må derfor være basert
på Helsedirektoratets prinsipper samt eventuelle kommunale
tiltak. Virksomheten bør etterstrebe en standard i tråd med
intensjonen i denne veilederen.

Se covid-19-forskriften og tilhørende beslutninger og
veiledning her: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2020-03-27-470 https://www.helsedirektoratet.no/
veiledere/koronavirus

•	Kortbetaling og annen kontantløs betaling er å foretrekke. Husk å rengjøre betalings
automatene hyppig!

Ved å iverksette økte tiltak for smittevern, skal virksom
hetene kunne holde åpent og ta imot kunder, ansatte og
andre som er knyttet til virksomheten.
Veilederen tar utgangspunkt i de tre bærende pilarene for
smittevern som Helsedirektoratet har basert sine veiledere på.
De tre grunnpilarene for å bremse smittespredning er:
1. God hygiene
2. redusert kontakthyppighet mellom personer
3. Syke personer skal være i isolasjon/karantene

Informasjon om covid-19 og tiltak i arbeidslivet fra Arbeidstilsynet: https://www.arbeidstilsynet.no/tema/biologiske-faktorer/coronavirus-tiltak-i-arbeidslivet-mot-smitte/
Se for øvrig Mattilsynets råd til næringsmiddelvirksomheter
som finnes her: https://www.mattilsynet.no/Utbrudd_av_koronavirus/Mat_og_drikkevann/til_naeringsmiddelvirksomheter.37927
Vi gjør særlig oppmerksom på at enkelte kommuner har egne
forskrifter som angir særskilte krav til bransjen.
Renhold

Vi presiserer at hver enkelt virksomhet må gjøre egne vurderinger og iverksette de tiltak som de mener er nødvendige,
utfra utformingen av lokalene, størrelsen på virksomheten,
kundegrunnlaget og praktiske hensyn.

Det nye koronaviruset fjernes enkelt ved manuell rengjøring
med vann og vanlige rengjøringsmidler. For utdypende informasjon om renhold, se Rengjøring og desinfeksjon til sektorer
utenfor helsetjenesten.

Virksomheten er selv ansvarlig for at drift skjer i samsvar
med gjeldende lover og regelverk. Ledelsen er ansvarlig for
å sikre en forsvarlig drift som tar hensyn til smittevern, og
plassere ansvar for ulike oppgaver i forbindelse med smittevernrådene.

Gå gjennom rutiner og lokale renholdsplaner, og vurder om
det er nødvendig å lage tilpasninger (organisering, ansvar og
ressursbehov). Vurder om utsatte områder bør ha forsterket
renhold. Ved svært lite smitte i samfunnet er det normalt tilstrekkelig med vanlig renhold. Det er ikke nødvendig å bruke
ekstra beskyttelsesutstyr ved rengjøring. Vask hender etter
at rengjøring er utført, også hvis man har brukt hansker.
Det er ikke nødvendig å bruke desinfeksjon rutinemessig. Hvis
desinfeksjon likevel brukes, må synlig skitt først tørkes bort
med klut eller tørkepapir, ellers virker ikke desinfeksjons
middelet. Aktuelle desinfeksjonsmidler er alkoholbasert
desinfeksjon og klorin.

Ledelsen i den enkelte virksomhet må sørge for nødvendig
opplæring og informasjon til ansatte og kunder. Planer for
smittevern må tilpasses lokale forhold etter råd gitt i denne
veilederen. Ulike faser av pandemien og ulik smittespredning
i landet vil kunne kreve tilpassede tiltak.
De tre hovedprinsippene for smittevern som er beskrevet i
denne veilederen, må overholdes både i og utenfor arbeidsstedet. Et godt samarbeid mellom ansatte, kunder og andre
som er knyttet til virksomheten, må opprettholdes.
Tiltak må derfor være basert på Helsedirektoratet sine
prinsipper og eventuelle kommunale tiltak. Virksomhetene
bør etterstrebe en standard i tråd med intensjonen i denne
veilederen.
Alle har et individuelt ansvar for å utøve godt smittevern
under covid-19-utbruddet. Det betyr at de tre hoved
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Smitte via bruk av felles utstyr
Selv om enkelte studier viser at viruset kan påvises på flater
og gjenstander fra timer til dager, er det usikkert i hvilken
grad viruset er levedyktig og dermed i stand til å gi sykdom.
For felles utstyr som er mye i kontakt med hender/ansikt kan
det vurderes om det er behov for rengjøring etter bruk. Så
lenge god håndhygiene ivaretas før og etter bruk av utstyret,
vil risikoen for smitte være lav.

• Unngå trengsel ved resepsjon, fellesarealer osv. Vurder tiltak for å organisere kø.

• Kortbetaling og annen kontantløs betaling anbefales.
•	Gjester oppfordres til håndvask/ hånddesinfeksjon ved ankomst. Sett ut antibac eller
lignende ved inngang og andre strategiske steder.
•	Ved bordene må det være minst en meters avstand mellom gjestene. Dersom gjestens
kommer fra samme husstand, kan de sitte tettere.
• Det må være minst 1 meters avstand mellom bordoppsett, både ute og inne.
• Hyppig renhold av alle utsatte flater, med særlig fokus på berøringsflater.
•	Godt renhold av hotellrom mellom gjester. Fjern pynteputer og sengetepper som ikke
vaskes regelmessig.
•	Ved bekreftet smittetilfelle, gjennomføres smittevask av hotellrom og andre områder hvor
gjesten oppgir å ha oppholdt seg.
• Unngå deling av utstyr med mindre det er mellom gjester fra samme husstand.
•	Ansatte må også kunne overholde minst 1 meter avstand til hverandre ved vedvarende
arbeid på kjøkken etc. Det er greit å passere hverandre/stå nærmere i korte tidsrom av gangen.
• Sørg for at det kan holdes minst 1 meters avstand mellom deltakere på møter/kurs.
•	Svømmebasseng, badekulper, badstue, treningssenter osv. kan åpnes, men det er viktig at
man følger smittevernveilederen utarbeidet av FHI
https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/rad-og-informasjon-til-andre-sektorer-og-yrkesgrupper/universiteter-hoyskoler-fagskoler-folkehoyskoler/?term=&h=1;
• Ansatte bør jobbe i faste arbeidslag så langt det lar seg gjøre, for å unngå smitte
• mellom ansatte. Det er viktig at det gis god opplæring av alle ansatte.
•	Sørg for god opplæring i smittevernrutiner for alle ansatte, og særlig opplæring i hygiene
og rengjøringsrutiner.
• Vurder å utpeke smittevernansvarlig for hvert skift/arbeidslag

Er du i tvil, kontakt Virke, eller søk råd hos kommunelegen!
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Område

Risikobeskrivelse

Tiltak

1.	Resepsjon/fellesområder

•	Trengsel ved inngangspartier, innsjekk/ utsjekk kan medføre risiko for direkte smitte fordi gjester
står for tett sammen.

•	Minimer årsaker til trengsel. Vurder å innføre køsystem, avstandsmerking på gulvet e.l. Vurder tiltak for å begrense antall gjester
som kommer/drar samtidig, for eksempel ved å gi egne innsjekkings-/utsjekkingstidspunkt og utvid tidene for dette.

•	Risiko for indirekte kontaktsmitte ved at gjester og ansatte berører de samme overflatene, typisk
kortterminal, penn, heisknapper osv.

•	Oppfordre gjester til å vaske hender ved ankomst, alternativt ha antibac eller lignende tilgjengelig ved inngang.

• Generell risiko for smitte på grunn av syke gjester.

•	Hyppig vask av resepsjonsdisk, heisknapper, utstyr som brukes av mange, og utsatte overflater.
•	Så langt det er mulig bør betaling skje kontaktløst, med tæpping, Vipps, Coopay eller andre digitale betalingsløsninger. Alternativt
kan betalingskort eller kontanter benyttes. Det er ikke påvist smitte fra berøring av bankterminaler eller kontanter, men håndhygiene anbefales etter slik berøring.
•	Send ut en påminnelse før gjesten ankommer om at de ikke kan besøke hotellet, dersom de har symptomer på luftveisinfeksjon.
•	Informasjon om gjester som har bodd på hotellet og/eller deltatt på kurs/ møter/ arrangement, oppbevares i 2 uker til bruk for
eventuell smittesporing. Smittesporing skal utføres i samarbeid med kommuneoverlegen.

2. Hotellrom

•	Risiko for indirekte kontaktsmitte ved at hotellrom ikke rengjøres godt nok mellom gjester.

• Renhold iht til renholdsplan. Ordinære vaskemidler kan brukes – viruset har en hinne av fett rundt seg som brytes ned med såpe.
•	Husk vask av alle vanlige berøringspunkter, eks. lysbrytere, dørhåndtak, fjernkontroll mm.
•	Sengetøy må vaskes på 90 grader hos sertifisert vaskeri.
•	Fjern pynteputer i sengen og sengetepper som ikke vaskes mellom hver gjest.
•	Ved bekreftet smittetilfelle, gjennomføres smittevask av hotellrom og andre områder hvor gjesten oppgir å ha oppholdt seg.
Se Rengjøring og desinfeksjon til sektorer utenfor helsetjenesten.

3. Frokost/ restaurant

•	Risiko for direkte smitte ved at mange gjester oppholder seg tett sammen over lengre tid.

• Gjester må iht covid-19-forskriften sitte ved bord.

•	Risiko for kontaktsmitte ved at gjester forsyner seg med mat av det samme utstyret, og tar på de
samme overflatene.

•	Ved bordene må det være minst en meters avstand mellom gjestene. Dersom gjestens kommer fra samme husstand, kan de sitte
tettere.
• Det må være minst 1 meters avstand mellom bordoppsett
•	Vurder hvor mange gjester som kan oppholde seg i restauranten og fortsatt overholde ovennevnte tiltak.
• Benytt tavle, oppslag eller engangsmenyer, unngå at gjester tar på den samme menyen.
•	Fra og med 15. juli er det igjen tillatt å tilby matservering som buffet. Virksomheten bør redusere antall felles kontaktpunkter der
gjestene forsyner seg og sørge for hyppig rengjøring av felles kontaktpunkter. Det må utarbeides rutiner for å sørge for at disse
smitteverntiltakene etterleves.
•	Hyppig vask av alle utsatte overflater.
•	Benytt engangskluter, eller rene kluter som vaskes etter bruk. Unngå bruk av samme klut på flere overflater/ bytt klut hyppig.
•	Hotell som har serveringssteder, må i tillegg følge bransjenorm for serveringssteder.

4. Kjøkken

•	Risiko for direkte smitte mellom ansatte jobber for tett.

• Nær ansikt-til-ansikt-kontakt bør unngås.

•	Videre risiko for indirekte kontaktsmitte som følge av at flere benytter det samme utstyret, og/
eller praktiserer for dårlig håndhygiene.

•	Opplæring av alle ansatte.
•	Hyppig håndvask.
•	Rengjøring av utstyr mellom hver ansatt som skal bruke det. Vurder om alle bør jobbe med eget utstyr.
•	Ingen eksterne på kjøkkenet. Gjelder også leverandører. Etabler rutiner for at varer hovedsakelig kan mottas utendørs.
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Område

Risikobeskrivelse

Tiltak

5. Toaletter

•	Risiko for direkte smitte ved trengsel fordi mange personer skal benytte få toaletter.

•	Dersom lokalet er slik innrettet at det kan oppstå trengsel ved toalettene, må organisering av kø foretas, for eksempel ved
markering på gulvet.

• Risiko for indirekte kontaktsmitte knyttet til overflater som mange tar på.

•	Sørg for at det alltid er tilstrekkelig såpe og håndtørkepapir slik at gjester kan vaske hendene.
•	Heng opp plakater fra FHI hvor man oppfordrer gjester til god håndvask og bruk av tørkepapir for å stenge kranen etc.
•	Hyppig og regelmessig rengjøring av utsatte flater. Intervaller for renhold avgjøres av den enkelte virksomhet avhengig av
utformingen av lokalet og antall gjester.

6. Kurs og konferanse

•	Risiko for direkte smitte ved at mange personer oppholder seg for tett sammen over tid.
•	Generell risiko for indirekte kontaktsmitte ved at flere tar på de samme overflatene.

•	Sørg for at det deltakere på kurs/ møter/ konferanser kan holde minst 1 meter avstand til hverandre. Oppsett må være satt opp
slik at det er enkelt å holde tilstrekkelig avstand.
• Benytt gjerne faste plasser med navneskilt.
•	Størrelsen på lokalet gir rammen for hvor mange personer som kan delta. Maks antall deltakere på ett arrangement er
200 deltakere. Særskilte tiltak kan forekomme lokalt.
•	Oppfordre gjester til å vaske hendene før de går inn i lokalet, ha alltid hånddesinfeksjon tilgjengelig ved ankomst.
•	Ved møteromservering må smittevernhensyn i varetas. Virksomheten bør redusere antall felles kontaktpunkter der gjestene forsyner seg og sørge for hyppig rengjøring av felles kontaktpunkter. Det må utarbeides rutiner for å sørge for at dissesmitteverntiltakene etterleves.
•	Lokalet rengjøres mellom hvert møte.

7.	Velværeavdeling,
treningsrom etc.

•	Personlig nærkontakt, hvor dråpesmitte eller kontaktsmitte kan forekomme, kan sammen med
felles berøring av bassengets vegger og kanter, gelender osv utgjøre en smitterisiko.

•	Badet må driftes slik produsenten har foreskrevet, og slik at den kjemiske balansen (tilstrekkelig desinfeksjon/rensing) opprettholdes.
•	Det bør ikke oppholde seg flere personer i badet enn at 1 meters-regelen kan opprettholdes hele badetiden.
•	Spritvask bør være tilgjengelig, slik at alle som skal benytte boblebadet kan få desinfisert hendene før og etter at de har vært i
boblebadet.
•	Det foreligger også her egne veileder for både trening og svømming som må følges;
https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/rad-og-informasjon-til-andre-sektorer-og-yrkesgrupper/idrett-og-organiserte-fritidsaktiviteter/
https://www.virke.no/globalassets/3.bransjer/service-og-kultur/trening/virke-smittevernbrosjyre-treningsvirksomheter.pdf

8. Ansatte

•	Risiko for smitte av de ansatte på grunn av kontakt med mange mennesker og arbeid med urene
flater

•	Så langt det lar seg gjøre, bør ansatte jobbe i faste arbeidslag slik at de har kontakt med færrest mulig av kollegaene sine. I tillegg
til smittevernhensynet unngår man på den måten at for mange ansatte settes i karantene samtidig.

•	Risiko for å sette mange ansatte og gjester i karantene, hvis smitte blir påvist.

•	God opplæring i alle smittevernrutiner. I tillegg til opplæring bør rutinene henges opp på relevante steder.

•	Mange unge ansatte og vikarer som ikke kjenner virksomheten godt nok.

•	Særlig opplæring i hygiene og rengjøringsrutiner. Vurder nettkurs eller lignende for renholdere.
•	Ansatte med luftveissymptomer skal ikke komme på jobb. Ansatte som utvikler slike symptomer skal sendes rett hjem fra jobb.
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Sjekkliste for godt smittevern for
hotell- og konferansevirksomhet
Tiltak

Merknad

Ledelsens overordnete ansvar
Opplæring av ansatte og andre ved at de gjøres kjent med innholdet i denne veilederen
Informasjon til kunder om nye rutiner og hvordan smittevern er ivaretatt
Lage plan for hygienetiltak og renhold
Vurdere å lage plan for alternerende oppmøtetid
Opprette dialog med eventuelle ansatte som er i risikogruppe og som kan ha behov for tilrettelegging

Syke personer skal ikke møte på jobb
Syke personer skal holde seg hjemme, selv ved milde symptomer.
Hotellet/konferansesentret skal forlates dersom ansatte blir syke.

God hygiene
Sikre at det er såpe tilgjengelig ved alle håndvaskstasjoner og toaletter
Henge opp plakater om håndvaskrutiner og hostehygiene
Host og nys i papirlommetørkle eller i albuekroken
Plan for renhold inkludert hyppighet og metode
Vurder forsterket renhold på utsatte områder som berøres hyppig (dørhåndtak, gelendre, bordplater, osv.)
Plassere alkoholbasert desinfeksjon der mulighet for håndvask ikke er tilgjengelig

Redusert kontakt mellom personer
Tilstreb minst en meters avstand mellom personer, gjerne mer
Plan for å holde avstand i fellesarealer som garderober, 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
Begrens antall tilstedeværende personer dersom det er nødvendig.
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Vaner som
forebygger smitte
Papirlommetørkle
foran munn og nese beskytter andre når du
hoster eller nyser. Kast lommetørkleet etter
bruk. Vask så hendene.

Bruk albukroken
når du må hoste eller nyse og ikke har
papirlommetørkle tilgjengelig.

Vask hendene
ofte og grundig, spesielt når du har
vært ute blant folk.

Hånddesinfeksjon
med alkoholholdige midler er et godt
alternativ når håndvask ikke er
mulig, for eksempel på reise.

