Trygge julebord
Hvordan arrangere et hyggelig og trygt
julebord under koronatiden?
Risikoen for smitte er størst når mange mennesker samles innendørs,
uten at det er tilstrekkelig avstand mellom folk.
På et serveringssted hvor gjester sitter i små grupper, med god avstand mellom
grupper og innad i gruppen, er smitterisikoen liten. Så langt er det relativt
få smittetilfeller som kan spores tilbake til utelivet, når smitteverntiltakene
overholdes.
Risikoen øker når promillen øker. Dette fordi gjestene kan glemme
å holde avstand, og det kan bli mer mingling/ bevegelse i lokalet. Et julebord
kjennetegnes ofte av at gruppestørrelsen er større enn det som er normalt på
serveringssteder, det er ønskelig med mer mingling, og det kan være en del alkohol
involvert.
NHO Reiseliv mener at det likevel er fullt mulig å arrangere hyggelige og trygge julebord,
om enn med litt andre rammer enn normalt. På neste side finner du gode tips og
råd til hvordan din bedrift kan gjennomføre et trygt julebord for dine ansatte.

Trygge julebord
NHO Reiselivs råd
til bedriftens julebordskomité
Opprett dialog med serveringsstedet i god tid i forveien slik at dere sammen kan
finne ut hvordan dere best mulig tilrettelegger for et trygt arrangement.
Vær en aktiv kunde – spør om rutiner for smittevern på stedet. Om noe ikke er
tilfredsstillende i forkant eller under tilstelningen, er du i din fulle rett til å gi
beskjed om dette. Skaff deg også god oversikt over hvilke frister som gjelder for
avbestilling.
Vurder størrelsen på julebordet. Kan avdelingsvise julebord være et bedre
alternativ enn at hele bedriften møtes? Det er forskriftsfestet en begrensning på
20 deltakere på julebord og andre sosiale sammenkomster i tilknytning til arbeid
og skole.
Planlegg hvem som skal sitte sammen. Personer som jobber tett til daglig/ er i
samme kohort, bør plasseres sammen. Store selskaper bør kanskje deles inn i
mindre grupper, slik at ikke alle sitter ved samme bord.
Det bør legges opp til at de ansatte beholder faste plasser gjennom hele
arrangementet. Dvs at mingling bør unngås.
Tenk over hvordan de ansatte kan komme seg til og fra julebordet, på mest
mulig smittevernvennlige måte.
Tenk over alkoholtilgjengeligheten. Gjør en vurdering av antall enheter per
person.
Ha klare tidspunkter for start og slutt av det offisielle opplegget, uansett om det
foregår på dagtid eller kveldstid.
Smittevern bør orienteres om når julebordet starter. Dette kan kanskje gjøres litt
morsomt?
Mingling og tett dansegulv bør unngås. Men kanskje kan det være aktuelt med
annen underholdning. For eksempel leie inn artister eller komikere,
konkurranse mellom bordene, taler osv.
Dersom noen ikke ønsker å delta på julebordet av smittevernhensyn, er dette
selvsagt helt ok.

