Trygge serveringssteder
Råd og informasjon i forbindelse med Covid-19
utbruddet. For oppdatert informasjon fra
Folkehelseinstituttet til serveringssteder:
➢ Trykk her

Oppdatert 11. mai 2020

Dette materiellet er utarbeidet i samarbeid mellom Lilleborg og NHO Reiseliv.
Dersom du benytter en annen leverandør anbefales det at du kontakter de
direkte for nærmere informasjon om deres systemer og anbefalinger.
Materiellet er utarbeidet for kantiner, restauranter, kafe, hotell og andre mindre
spisesteder med servering av mat. Konkrete tilpasninger til hvert enkelt
serveringssted er viktig for å tilrettelegge for forsvarlig drift ift. type servering og
størrelse.
Veilederen skal bidra til å hjelpe til med å vurdere behovene for hvert enkelt sted
og siden det er forskjeller på type drift vil ikke nødvendigvis alle punkter være
relevante.

BESTE PRAKSIS PÅ SERVERINGSSTEDET
Hvordan forebygge smitte ved
matservering
Serveringssteder hvor det serveres mat, kan
holde åpent så lenge grunnleggende krav til
smittevern ivaretas.
Personell med symptomer skal holde seg
hjemme, dette gjelder uansett type sykdom,
og selv med lette symptomer.
Stedet må legge til rette for at besøkende og
personell kan holde minst en meters avstand.
Smitte oppstår raskere ved å stå tett, enn ved
berøring av de samme kontaktpunktene.

For å forebygge smitte og begrense
spredning, bør forsterkede hygienetiltak
igangsettes. Samtidig bør selvbetjening og
hyppige kontaktpunkter reduseres og tilsynet
til disse økes. Per 29. mai er ikke servering fra
buffet lov. Særlig gjesteområde og
matservering må få økt fokus ettersom
standard rutiner for kjøkkenhygiene generelt
er laget for å minimere smitterisiko.

Anbefalte informasjonskanaler
Hold deg oppdatert på temasidene til:
▪ Mattilsynet – trykk her
▪ Helsedirektoratet – trykk her
▪ Folkehelseinstituttet – trykk her
▪ Helsenorge – trykk her
▪ Lilleborg – trykk her

Hygienetiltak
• Følg Mattilsynets råd og veiledning ifm.
Koronaviruset. Trykk her for sist oppdatert
informasjon.
• Innfør avstandsregulering for besøkende –
minst 1 meter. Trykk her for
informasjonsplakat.
• Innfør retningslinjer for antall mennesker av
gangen, forebygg rushtid og kødannelse.
• Identifiser og reduser hyppige kontaktpunkter
i matserveringen, på kjøkkenet og i gjesteområdet. Begrens selvforsyning av småartikler
som krydder ol. ift. størrelse på spisested.
• Bestikk kan f.eks. deles ut ved servering.
• Vurder mattilbudet og unngå selvbetjening
med høy risiko for smitteoverføring. Servering
av mat skal ikke skje som buffet Trykk her for
mer informasjon.
• Informer og tilby besøkende håndvask/ desinfeksjon ved inngangspartier og innfør
gode rutiner for økt håndhygiene og gode
hostevaner for ansatte. Trykk her for
informasjonsplakat.
• Økt hyppighet av renhold/ desinfeksjon på
overflater, serveringsområde, disker,
betalingsterminaler, drikkedispensere, brytere,
dørhåndtak, stoler, bord mm.
• Utstyr som er brukt rengjøres som normalt
mellom hver bruker.

VIKTIGE BERØRINGSPUNKTER

KJØKKEN OG MATTILBEREDNING (BAK DISKEN)
Dørhåndtak
Brytere
Dispensere
Serveringsutstyr, vekter mv.
Håndkontaktflater, Områder i kontakt
med hender, f. eks benker, håndtak mv.
Kraner
Produksjonsutstyr som kniver,
skjærefjøler, mv. samt bestikk

SPISEOMRÅDE OG MATSERVERING
Glasskille / nyseskjerm
Alle håndtak
Dispensere
Digitale skjermer, telefoner mv.
Brytere
Stoler
Bordoverflater, karmer, benker og
annet inventar.

INNE PÅ KJØKKENET
Trygg mat på rent kjøkken
Retningslinjer som gjelder rengjøring og
desinfeksjon i produksjonkjøkken er
strenge og bygger på generell
beskyttelse av matvarer og for å sikre
mattrygghet. Disse forholdsreglene vil
være tilstrekkelig også når det gjelder
smittesituasjon rund koronavirus og
COVID-19. Vær ekstra nøye med
produksjonshygienen og flyt av
elementer mellom forskjellige soner
som ren og uren sone og flyt mellom
publikumsområdet og kjøkken.
Personlige eiendeler som mobiler vil gi
økt fare for kryssmitte, det samme
gjelder digitale hjelpemidler som brukes
i driften. Smykker, ringer og klokker
anbefales ikke.

Viktige punkter for trygg mat
• Tydelig skille på rene og urene soner.
• Kryssforurensning:

Skill ulike vareslag, skill råvarer og ferdigvarer,
renhold mellom oppgaver, personlig hygiene,
emballering.

• Renholdsrutiner

Gode renholds- og desinfeksjonsrutiner,
hygieneprøver.

• Produksjonsflyt

Unngå kryssforurensning, skill mellom ren og
uren sone, personflyt og unngå uvedkomne
personer.

• Kontroll på temperatur og tid i
maskinoppvasken.
• Sporbarhet, sørg for å ha kontroll på det
som gjøres og tenk gjerne ett steg frem og
ett steg tilbake.
• Sørg for riktig bruk av hansker, skift
mellom oppgaver for å hindre kryssmitte.

Grunnforutsetninger:
1. Følge HACCP og internkontrollrutiner (IK-Mat):
Vurder behovet utifra risiko og fare ved din kantine. eSmiley er et godt digitalt
system for å forenkle og støtte dette arbeidet.
2. Metode for renhold:
Det finnes metoder og brukerveiledning for renhold av ulike områder og objekter.
Sørg for et godt renholdprogram for egne produkter og rutiner.
3. Husk alltid ved oppvask:
Alltid ren oppvaskmaskin, kontroll på temperaturer i forskyll (40ᵒC), hovedvask (ca.
60ᵒC) og skylling (ca. 72ᵒC), godt forarbeid og plassering av rent utstyr i ren sone.
Se her for effektiv maskinoppvask.
4. Personlig hygiene:
Personell skal være rene og utøve god personlig hygiene. Bruk egnet arbeidstøy og
skift til dette på jobb. Sørg for tildekking ved utsatte arbeidsoppgaver som oppgaver
i uren sone. Følg bedriftsinterne rutiner.

Personlig hygiene: Lilleborg fører et bredt sortiment av såper, kremer og
desinfeksjonsmidler i ulike dispenser-systemer, wipes og frittstående varianter. Vi
anbefaler deg å besøke vår hjemmeside for oppdatert sortiment på lilleborg.no.

HÅNDHYGIENE
Anbefalinger for god håndhygiene
fra Folkehelseinstituttet
Det anbefales håndvask med såpe og
vann når du starter arbeidsdagen, etter
hosting/nysing, etter toalettbesøk, før
tilberedning av mat, før og etter
måltider, etter kontakt med dyr, og
ellers ved synlig skitne hender.
Alkoholbaserte desinfeksjonsmidler
virker mot Koronavirus og er et
alternativ hvis ikke håndvaskmuligheter
er tilgjengelig. Merk at alkoholbasert
desinfeksjon ikke er effektivt ved synlig
skitne hender – da bør håndvask
utføres først. Unngå bruk av ringer,
klokker og annen pynt som kan
medføre dårligere håndhygiene.

Viktige håndhygienerutiner
• God håndvask varer i 40-60 sekunder.
Trykk her for å se instruksjonsvideo.
• God hånddesinfeksjon varer i 30
sekunder – pass på å påføre nok middel!
FHI anbefaler 3 ml. Trykk her for
instruksjonsvideo.
• Unngå å få sprekker og sår grunnet tørre
hender. Trykk her for veiledning ved
hudirritasjon.
• Dersom du får sår eller kutt benytt egnet
Førstehjelpsutstyr. Trykk her for
anbefalinger for matservering.
• Les om våre systemer her på lilleborg.no.

Trykk her for Håndhygienveilederen

EFFEKTIV HÅNDHYGIENE – TRINN FOR TRINN

Det anbefales å henge opp informasjonsplakater for effektiv håndhygiene på alle steder håndvask
og/eller hånddesinfeksjon utføres. Lilleborg har utarbeidet dette så du slipper. Denne kan lastes
ned til bruk ved å trykke her eller kontakt vårt kundesenter på telefon 815 36 000 som vil sende
deg en ferdig trykt plakat.

Overflater: Lilleborg fører et bredt sortiment av rengjørings- og desinfeksjonsmidler til
overflater. Vi anbefaler deg å besøke vår hjemmeside for oppdatert sortiment på
lilleborg.no: i) rengjøringsmidler og ii) overflatedesinfeksjon

OVERFLATER
Gode rutiner og riktig bruk sikrer et
godt resultat
Bruk alltid dine standard prosedyrer for
renhold og desinfeksjon av overflater.
Om du ikke har dette i dag kan du
benytte våre generelle retningslinjer
beskrevet under.
Øk frekvens på renhold av overflater i
perioder med stort smittepress.
Bruk dokumenterte produkter med
riktig dosering og virketid for
desinfisering av harde overflater!
Trykk her for generell informasjon om
rengjøringsmetoder fra Helse Sør-Øst.

Viktige punkter for et godt resultat
• Bruk alltid egnet verneutstyr iht.
instruksjon på forpakning/ produkt.

• Sted og situasjon avgjør hva som er riktig
renhold. Dersom du har behov for
veiledning ta kontakt med vårt
kundesenter: kundeservice@lilleborg.no
• Bøtte og klut frarådes for å hindre
smittespredning. Det anbefales å bruke
sentrifugetørre mikrofiber mopper og –
kluter i fellesområdet.
• Kjøkken med sluk og mulighet for spyling i
renholdsprosess kan benytte dette. Evt. er
maskinell rengjøring av gulv effektivt.
• Vi rengjør alltid fra minst til mest tilsmusset sted i lokalet.
• Les om våre systemer her på lilleborg.no.

DESINFEKSJON
1. Ta på hansker og evt. annet beskyttelsesutstyr etter
instruksjon på forpakning/ produkt.
2. Fjern evt. overflødig smuss først, om det er noe. Bruk gjerne
engangsartikler til dette.
3. Rengjør overflaten etter behov med egnet middel fra rent til skitten
eller iht. lokal rutine. En klut kan brettes så den får 16 rene sider
for å øke kapasiteten. En mikrofiberklut/ -mopp skal kun være lett
fuktig for å bevare sine egenskaper. Bytt kluter hyppig og absolutt
mellom rom eller soner/ område.
4. Skyll/tørk av kjemirester.
5. Sjekk holdbarhet og virketid på desinfeksjonsmiddelet. Sørg for
riktig dosering/ konsentrasjon.
6. Påfør desinfeksjonsmiddel jevnt utover objektet.
7. La virke i angitt virketid.
8. Skyll/tørk av rester om nødvendig eller iht. instruksjon på produkt.

9. Kokvask mopper og kluter. Min. 85ºC i 10 min. Les mer her.

SERVERINGSPERSONELL
Huskeliste for serveringspersonell
Personlig hygiene
• God og hyppig håndvask
• Ingen smykker, klokke eller ringer
• Ha rent arbeidstøy, bytt forstykke ved behov
minimum daglig.
Renhold av bord og inventar, før, mellom og etter
gjester
• Grundig vask av bord med ren klut, ved
desinfeksjon - husk virketid!
• En klut ved riktig bretting kan ha 16 rene sider,
trykk her for video.
• Tørk av kontaktpunkter på stolrygg mellom
hver gjest.
• Generelle kontaktpunkter rengjøres hyppig.
Håndtering av bestikk og menyer
• Bestikk deles ut ved servering, evt. ferdig
pakket i en serviett.
• Menyer tørkes av mellom hver gjest.
Fjern unødvendig stæsj
• Salt/pepperbøsser deles ut ved forespørsel og
tørkes mellom serveringer (evt.
porsjonspakninger)
Kontakt med brukt servise og annen oppvask.
• Rydding av servise og annen oppvask må
utføres med påfølgende håndhygiene
Ved påvist Covid-19 hos ansatt
Følg gjeldende retningslinjer fra FHI om
isolering og karantene for de som er berørt.
Gjennomfør renhold og desinfeksjon på
aktuelle kontaktflater i aktuelle soner.
Følg ekstra godt med på symptomer hos
øvrige ansatte.
Ansatte i karantene eller med mistanke om
smitte skal ikke møte på jobb.
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