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Om smittevern – og særskilt om håndtering av kø
Til serveringsnæringen i Grimstad
Jeg viser til mitt brev fra 1. juli om smittevern og tilsyn i serveringsvirksomheter. De fleste av dere har
fulgt opp denne vanskelige oppgaven på en god måte, noen av dere helt forbilledlig. Og det har så langt
heldigvis ikke vært nødvendig å ty til dramatiske tiltak. Så ta det ikke personlig om jeg nå igjen finner
behov for å minne dere om behovet for smittevern; dette blir vi nok ikke ferdig med på lang tid ennå.
Det er fint om dere følger med på informasjonen som legges ut på nettsidene til helsedirektoratet
https://www.helsedirektoratet.no/tema/beredskap-og-krisehandtering/koronavirus og folkehelseinstituttet
https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/?chapter=89178. (Nytt av uken er f.eks at det ikke lenger er
forbud mot servering fra buffet.)
NHO reiseliv legger også ut, og oppdaterer fortløpende, informasjon som vil være nyttig for dere
https://www.nhoreiseliv.no/vi-mener/koronavirus/dokument/bransjenormer-og-veiledere/
Det er dessverre en erfaring vi har gjort at mange av dere får tilløp til kødannelse ved inngangsdøra, der
folk kan komme tett opp i hverandre. Det er derfor betimelig å minne dere om at dere også må ta ansvar
for å sikre at besøkende kan holde avstandskravet på minst 1 meter også i køen.
Det betyr:
 Dere må tilrettelegge forholdene utenfor inngangen
 Dere må ha ansatte som følger med og kan gripe inn ved behov
 For dere som regelmessig opplever kø, bør dere utenfor inngangen markere et område avsatt
for kødannelsen, ved hjelp av tau, andre stående markeringer eller markering på bakken, slik
som krittmarkering og liknende.
 Det må være markert så tydelig at det ikke er rom for tvil
 Dere må aktivt sørge for at køen organiserer seg
 Det er en fordel med plakater og liknende som informerer gjestene på en tilstrekkelig måte,
 Det bør værer markering som gir støtte for å tolke hva 1 meter betyr, gjerne med markering på
bakken eller på vegg langs området avsatt for kødannelse.
 Dere må ha gode rutiner for de ansatte slik at de klarer å håndtere de situasjonene som måtte
oppstå i køen.
Unntaket fra avstandskravet er kun de som bor i samme husstand; dvs deler seng, bad, inngangsdør og
folkeregisterført adresse. Familieforhold, felles arbeidsplass eller annet regelmessig samvær er uten
betydning. Og du har ikke bare lov, men plikt, til å spørre folk om de faktisk bor sammen dersom de står
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med mindre enn 1 meter avstand til hverandre.
Det er ikke vanskelig å forstå at dette kan skape utfordringer av mange slag for dere. Men det må løses.
Det er selvsagt først og fremst et personlig ansvar, for hver og en av oss, at vi selv passer på å holde 1
meter avstand til alle vi ikke er i husstand med. Men du som virksomhetsansvarlig må sikre at dette er
enkelt å få til.
Kommunen har avtale med Securitas om å gjennomføre tilsyn også med hvordan smittevernet ivaretas,
vi har akkurat avtalt hyppigere tilsyn, og tilsynet vil også se på hvordan dere håndterer køsituasjoner.
Selv om det primært er den enkeltes ansvar å holde avstand så er det virksomhetene kommunen har
mulighet til å stille krav til, og til å følge opp kravene med virkemidler. Virkemidlene må rettes mot
problemet, som jo er risiko for smittespredning. Og det vil alltid være et spørsmål om «her-og-nå».
Viruset ser jo ikke om du har gjort en god jobb eller ikke, det venter ikke på at du får tid til å områ deg og
få på plass gode tiltak senere en gang, det hopper fra person til person straks muligheten for det er til
stede. Virkemidlene for å hindre smittespredning må derfor settes inn umiddelbart.
På samme måte som jeg i brevet fra 1/7 påpekte at stenging av virksomheten er det aktuelle
virkemiddel, så betyr dette at umiddelbar stenging av virksomheten med hjemmel i smittevernlovens § 41 b) er det tiltak jeg vil finne nødvendig å benytte om det oppstår alvorlig svikt i håndtering av
avstandskravet for køen utenfor virksomheten din.
Jeg gjentar fra forrige brev;
Det siste jeg ønsker er å bli satt i en situasjon som fremtvinger at kommunen må vedta stenging av
en virksomhet. Og for alle de av dere som har nedlagt en stor innsats kan det oppleves litt urimelig å
bli møtt med en slik trussel. Men; situasjonen er dramatisk og alvorlig, trusselen mot samfunnet og
mot enkeltindivider fra denne pandemien er stor, og det kan derfor være nødvendig med dramatiske
tiltak.
Jeg ønsker dere fortsatt lykke til med denne vanskelige og kanskje også utakknemlige jobben.

Med vennlig hilsen

Vegard Vige
Kommuneoverlege

Brevet er godkjent elektronisk.

Mottakere: STUDENTSAMSKIPNADEN I AGDER
HERLIGHED AS
LOFTET PUB & VINSTUE AS
NØGNE Ø DET KOMPROMISSLØSE BRYGGERI AS
GRIMSTAD KEBABISH AS
HOMBORSUND LANDHANDEL AS
Statoil Fuel & Retail Norge A/S
SMAG & BEHAG AS
MAD & LEVEN AS
CAFE GALLERI AS
ARISTA PHONGSAI THAI MAT TAKE AWAY
GRIMSTAD VERTSHUS AS
HOUSE OF ENNY AS
MOYSAND FAMILICAMPING AS
STRAND HOTEL FEVIK AS
BAGATELL CAMPING v/Tom A Ravnaas
NYE VIET-THAI TOM VAN DOAN
HESNES KJØKKEN AS
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YUAN RESTAURANTDRIFT AS
MARCO POLO RESTAURANT Huang Ling
ODD ARILD SVALAND
SMAUE AS
ODD FELLOW HUSET AS
LORENS AS
SNEFRIDS HUS LTD
PLATEBAREN Georg A Pedersen
Dahlske Videregående skole
AMKA HOLDING AS
SAKURA GRIMSTAD AS
SAB RENHOLDSSERVICE AS
IKKO SUSHI, DANG
STORGADA GRILL & SPILL AS
TUANJAI VANGEN THAI TAKE-AWAY AS
FERNANDO
BERGSHAVEN BAKERI OG KONDITORI AS
HAPPY TIME PIZZERIA AS
GRIMSTAD KULTURHUS KF
SELSKAPSLOKALE OG KARAOKE AS
BINABBEN AS
GRIMSTAD KEBAB & PIZZA OBAID RAZA
Jobbsentralen
Kjøkkentjenesten
SCANDIC GRIMSTAD
AUST-AGDER MUSEUM OG ARKIV IKS
Grimstad bys museer stiftelsen
Butikkdrift Glenn Pettersen
HYTTA PIZZERIA OG KEBAB AS
GEORGS CAFE V/ GEORG A PEDERSEN
FEVIK SERVICENTER AS
PÅ TORVET AS
ROYAL PIZZA & GRILL AS
Cafe Ibsen AS
HAPPY TIME FEVIK AS
LIS GARDEN AS
SOPHIT'S THAI CUISINE AS
MADAM S&P THAI MAT AS
DAMPEN CHINESE TAKE AWAY DAVID DANG
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