
 
 
 
 
 
 
 

Smitteverntiltak Ryfylkekokken 
 
 

Hva forventer vi av deg? 

• Kom frisk! Dersom du ikke er i form dvs har feber, hoste eller andre luftveissymptomer skal du 
ikke komme. Vi vil ønske deg velkommen når du er symptom-fri.  

• Hold trygg avstand, minst 1 meter. Det kan oppstå kø ved ankomst mens dere venter på å få 
tildelt plass. Om nødvendig vent på utsiden.  

• Vi vil sørge for at hver husstand kan holde 1 meter avstand til hverandre.   

• Vask hendene! Hver gjest vil bli bedt om å benytte håndsprit ved ankomst og oppfordres til 
håndvask. Vi har håndsprit tilgjengelig ved inngang, på toaletter og andre punkt i våre lokaler. 
Takk for at du benytter deg av dette.  

• Det vil ikke være anledning til å benytte garderobe, eventuelle jakker må legges på stolen der 
du sitter. 

• Mobiltelefon er en potensiell smittekilde og skal ikke brukes under måltidet. Dersom du må 
bruke mobil under besøket hos oss skal denne desinfiseres.  

 

Hva kan du som gjest forvente av oss? 

• Våre lokaler blir rengjort og tilrettelagt i hht folkehelseinstituttets retningslinjer. Det legges 
spesielt vekt på alle berøringsoverflater, utstyr og logistikk ved utforming av lokale. 
 

• Vi følger folkehelseinstituttets råd og veiledning. Våre ansatte holdes oppdaterte med relevant 
kunnskap rundt gjeldende smittevernstiltak for bransjen.  
 

• Antall gjester rundt et bord vil bli oppsatt på forhånd for å sikre at vi ivaretar gjeldende 
smittevernstiltak. Det skal være 1 meter mellom hver husstand.  
 

• Ved servering av alkohol skal dette skje ved bordservering.  
 

• Det oppfordres til kontaktløsbetaling og vi foretrekker å sende faktura i forbindelse med 
grupper som besøker oss. Kontanter vil ikke være mulig å bruke som betalingsmiddel.  

• Vi registrerer navn og kontaktinformasjon på alle våre gjester (når det gjelder grupper ønsker 
vi navneliste på alle deltagere, men det er tilstrekkelig med kontaktinformasjon til bestiller). 
Dette for å kunne bistå kommunen ved en eventuell smittesporing etter smittevernloven §3-6. 
Opplysningene vil bli slettet etter 14 dager.  

 


