
ANBEFALINGER OG RÅD

Reiselivet: aktvitetsseediifed og ovednatngssteeed 

Genedelle smitevedndåe 

Disse anbefalingene gjelder i alle situasjoner:

 Syke personer skal holde seg hjemme, det være halsvondt, feber, hoste

 Unngå samling av mennesker

 Legge tl rete for at personer kan holde to meters avstand, eller bruke munnbind hvis det er 

mindre enn to meter avstand

 God hånd- og hostehygiene og godt renhold

 Gjester som kommer fra rød sone eller områder i Norge med mye smite skal ha tat test før 

ankomst eller ved ankomst samt dag 7 eter første test. Den må være negatv før de kan delta på 

aktviteter/arrangement

Link med detaljer info: 

htps://www.fi.no/netpub/ooronavirus/rad-og-informasjon-tl-andre-sektorer-og-yrkesgrupper/rad-

tl-spesifikke-sektorer/

Aktviteted og ttleie av ttstrd   

Virksomheter som tlbyr aktviteter, kan holde åpent så lenge de kan sikre smitevernfaglig forsvarlig drif. 

Ved aktviteter og utleie av utstyr gjelder følgende råd:

 Alle gjester må registreres med navn, telefonnummer og dato/td. 

 I omkledningsrom burde det være 2m avstand mellom gjester, hvis ikke burde munnbind benytes.

 Utleieutstyr og klær/tekstler bør bli håndtert slik det er beskrevet i  rengjøring og desinfeksjon tl 

sektorer utenfor helsetjenesten. 

 Rengjør kontaktpunkter på utstyr som sykler, padleårer, klatreutstyr, hjelmer eto. med vanlige 

rengjøringsmidler. Desinfeksjonsmidler kan brukes som alternatv tl vask av kontaktpunkter. 

 For tekstler som blir brukt tet opptl ansiktet (ttørrdrakter, overlevelsesdrakter eto.) kan 

man vaske heter, krager o.l. og bruke de umiddelbart. Alternatvt kan utstyret stå ubrukt i minst 24

tmer.  

Hotelled, ovednatngssteeed og ttleiehrted 

Hoteller, overnatngssteder, utleiehyter og liknende kan holde åpent så lenge de kan sikre smitevernfaglig

forsvarlig drif. Følgende råd er utarbeidet tl disse sektorene:  

 Legg tl rete for at det er mulig å holde avstand mellom personer i alle 

områder; ved inngang, resepsjon, på toaleter/sanitæranlegg, spiserom/matsal, 

fellesrom og felleskjøkken. 

 Gjennomgå renholdsrutnene.   

 Restauranter og kaféer på hoteller, overnatngssteder og lignende følger kravene 

for serveringssteder som beskrevet over.  

 Treningsrom på hoteller og lignende steder følger råd for treningssentre.  

 En-tl-en behandling som massasje og lignende på overnatngssteder følger kravene for en-tl-en-

virksomheter.  
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