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Informasjonsskriv vedrørende begrensning av coronasmitte 
 
På bakgrunn av henvendelser fra enkelte i bransjen dagligvarehandel og servering 
går kommunen ut med dette skrivet som har i seg de vedtatte retningslinjer fra 
Helsedirektoratet og presisereringer/ tilrådninger fra kommunen.  

Helsedirektoratet fatter videre med hjemmel i smittevernloven § 4-1 andre ledd vedtak om 

forbud mot/stenging av: 

 Alle virksomheter i serveringsbransjen med unntak av serveringssteder der det 

foregår servering av mat, det vil si kantiner og spisesteder som kan legge til rette for 

at besøkende kan holde minst 1 meters avstand. Servering av mat skal ikke skje som 

buffet. Serveringsbransjen omfatter restaurant, bar, pub og uteliv. 

 Detalj- varehandel vil holde åpent. Det er ingen grunn til å hamstre mat. 

Dagligvarebutikkene vil holde åpent. 

 

På bakgrunn av disse bestemmelsene tilføyes følgende: 

 

Dagligvare butikker. 

 

- Matvarer som ikke er pakket inn utgjør en smitterisiko. Finn praktiske løsninger for å 

selge slike innpakket. Med matvarer menes frukt, grønnsaker, smågodt, mv. 

 

- Unngå tettpakket lokale (1 meters regelen) om nødvendig porsjoner kunder inn i 

lokalet. 

 

- Samme gjelder kø foran kassene. Finn praktiske løsninger som gjør at 1 meters 

regelen holdes. 

 

- Ha desinfeksjon stasjoner godt synlig i inngangsparti og andre sentrale steder. 
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Serveringsteder. 

 

- Ordne sitteplassen slik at 1 meters reglen bli praktisk mulig å overholde. 

 

- Samme gjelder kø foran kassene. Finn praktiske løsninger som gjør at 1 meters 

regelen holdes. 

 

- Ha desinfeksjon stasjoner godt synlig i inngangsparti og andre sentrale steder. 

 

- Salg av mat fra buffet er ikke tillat og utfra dette tilrådes at annen matvare, 

eksempelvis sukkerbiter, kjeks, sjokoladebiter ikke kan plukkes fra åpne 

serveringspunkter. 

 

For bedrifter som har virksomheter som faller inn under begge kategorier, eks 
bensinstasjoner, gatekjøkken, kiosker, mm gjelder våre tilrådninger for både 
dagligvarehandel og servering. 

 
 

Med vennlig hilsen 
 
Vefsn kommunes beredskapsgruppe 
 

 


