
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. 

 Vi anbefaler alle serveringssteder å følge vår smittevernveileder. 
I tillegg har vi utarbeidet råd for

julebordsesongen, som du finner på neste side.

Hvordan arrangere et hyggelig og trygt
julebord under koronatiden? 

Trygge julebord

https://www.nhoreiseliv.no/bransjer/servering/dokument/2020/trygg-servering-bransjeveileder/
https://www.nhoreiseliv.no/bransjer/servering/dokument/2020/trygg-servering-bransjeveileder/


Vi anbefaler at alle serveringsbedrifter følger vår veileder for
smittevern. 

Etterstreb god dialog med arrangøren slik at dere sammen kan finne ut
hvordan dere best mulig tilrettelegger for et trygt arrangement. 

Planlegg bordoppsett og sitteplasser. Store selskaper bør kanskje deles
inn i mindre grupper, slik at ikke alle sitter ved samme bord. Personer
som jobber sammen til daglig/ er i samme kohort, anbefales plassert
sammen.

I henhold til forskrift skal alkohol serveres ved bordet. Ved større
selskaper, er det et godt råd å servere også mat og alkoholfri drikke ved
bordet. På den måten unngår man mye bevegelse i lokalet/trengsel ved
en buffet etc. 

Hvis det legges opp til buffet, så må denne organiseres skikkelig, slik at
en og en gruppe forsyner seg og setter seg, før neste gruppe går i gang. 

Begrens antall personer som skal dele mat. Legg frem serveringsbestikk
og bestikk selv om konseptet er "fingermat" eller deleretter. 

Hvis det arrangeres flere selskaper i det samme lokalet, så bør det være
et system for å unngå at det oppstår trengsel i garderoben, ved
toalettene, ved utgangen etc. Forsøk å unngå situasjoner hvor alle
gjestene i ett selskap må passere et annet selskap på vei inn. Vurder
ulik ankomsttid, og eventuelt også at arrangementer avsluttes på ulike
tidspunkter.

  
         

   

  

         

NHO Reiselivs råd
til serveringsbedrifter i julebordssesongen 

Trygge julebord


