
Risikovurdering 
smittevernstiltak COVID-19 
for Park 29 / Sult 29 AS 

Kontaktperson for Næringsetaten: Andreas Nork, 92267175, 
andreas@sult.no  

Uppdaterat 31 Maj 2021/AN 

Område  Risikobeskrivelse  Tiltak /Ansvar 

1. Ankomst/ gjester/ 
åpningstider  

Trengsel ved inngangspartier 
kan medføre risiko for direkte 
smitte fordi gjester står for tett 
sammen. Generell risiko for 
smitte på grunn av syke gjester.  

Den som är ansvrig för dörren och 
mottagande av nya gäster ska tillse att kön är 
organiserad och uppmana gäster att hålla 
avstånd och bruka munnbind om möjligt. 
Uppmaning och plakat tydliggör att ingång 
sker till höger och utgång till höger, dvs 
principen om att hålla till höger upprättas vid 
ingång, dörrar och trappor. – Hovmästare 
eller Daglig ledare normalt. 

Vid större tryck i dörren ska personal 
uppmuntra gäster att bruka sidoportarna till 
utgång alt bakdörren inne i huset - 
Hovmästare 

Antibac tilgjengelig ved inngang.  

Gjester med symptomer på luftveisinfeksjon 
avvises i døren. 

Registrering av gäster är pålagt. Park29 har 
avtal med I´m Here för registrering online 
eller med QPR kod – Skyltar och påminnelse 
från dörransvarig är viktig! 

För alla förbokningar finns kontaktuppgifter 
till gästerna i bokningssystemet Superb, för 
ev. större sällskap uppmanar vi att en ev värd 
har telefonlista för alla gästerna för snabbare 
smittspårning!  

Bokningar ska spridas för att undvika att det 
blir köbildning vid garderober och toaletter 



vid ankomst och avfärd. Viktigt att det vid 
bokningar respekteras 1 meters regeln!  

Vid bokningar är det viktigt att tillse att inga 
sällskap är fler än 20 pers, samt att försöka 
klargöra om sällskapen består av olika 
husstand för att tillse att oppdekk av bord 
sker enligt reglerna.  

För stunden så är det ingen skillnad i regler på 
vaccinerade eller icke-vaccinerade eller om 
gästerna har antikroppar för Covid-19. 
Gästerna i det offentliga rummet(läs: 
restaurangen) måste alla följa samma regler, 
viktigt att det preciseras för alla gäster om de 
inte skulle vara uppmärksamma på detta. Dvs 
de ska följa metern och bruka munnbind! 

Påminn alla ankomna gäster om viktigheten 
att respektera 1 meters regeln både inom 
grupper och till andra närvarande gäster. Vid 
bordsplacering kan de placera stolarna 
närmare om de är samma husstand. 

Alle gjester må ha munnbind vid ankomst till 
restaurangen, dessa kan bara tas av när 
gästerna sitter vid bordet. Har gäster inga 
munnbind vid ankomst kan vi tillse det.  

Sista inslipp till restauranten är 22.00, inga 
nya gäster är tillåtna efter detta. Sista 
skjenking är 22.00 och all alkohol måste tas 
bort från borden 22.30. 

Servering og skjenking forestås iht til 
gjeldende bevillinger, og Veileder for 
serverings- og skjenkesteder under covid-19-
epidemien utgett av Oslo kommune, se 
skjenkepärmen för kopia. 

Åpningstider är från 11.30 Måndag-Lördag. 
Köket stänger 21.00. Sista servering sker 
22.00. Stället stänger 22.30. 

Ansvarig - Hovmester Isabelle/Thea 

2. Servering 
innendørs  

Risiko for direkte smitte ved at 
personer oppholder seg for tett 
sammen, enten ved at det 
oppstår trengsel ved baren/ 
serveringsdisken, og/ eller fordi 

All servering sker utelukkende ved bordet.  

Det skal være minst 1 meter avstand mellom 
bord, og gjester skal ha mulighet til å holde 1 
meter avstand ved bordet til andre gjester. 
Gäster i samma husstand kan sitta närmare 



folk står/ sitter for tett sammen/ 
for mange mennesker i lokalet.  

Risiko for indirekte 
kontaktsmitte ved at flere 
personer er i kontakt med de 
samme gjenstandene, for 
eksempel menyer, saltbøsser, 
ketsjupflasker, vannmugger o.l. 
Det samme gjelder kontaktflater 
som bardisk, dørhåndtak, 
bordflater etc.  

varandra. Uppduk av bord ska ske med 
metern i åtanke om inte bordet är bokat av 
gäster som uppgett samma husstand. Viktigt 
att hovmästare placerar gäster i förhållande 
till detta. 

Alla gäster ska bruka munnbind när det inte 
är möjligt att hålla en meter avstånd till andra 
än husstand medlemmar, med undantag för 
korta passeringar eller när de sitter ner vid 
bordet!  

1 etage kan 17 gjester maximalt sitta 
exklusive chambrée om 5 pers.  

2 etagen är uppdelad på 4 olika rum med en 
reducerad kapacitet än normalt i enlighet 
med riktlinjerna både för att säkerställa 
avståndskrav men även för att minimera ev 
köbildning på toaletter och garderober.                                             
1 Chambree om 3 pers, 1 om 6 pers, 1 om 8 
pers. Huvudrummet kan placera 16 pers. 

Det är viktigt att ha god ventilation för att 
reducera smittorisken, så viktigt speciellt i 2 
etagen och chambree nere att det nu under 
sommaren vädras mellan olika sällskap. 
Annars är det en gott fungerande 
ventilationsanlägg som säkerställer 
ventilation i hela huset. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Kun kortbetaling och all betaling sker vid 
bordet. Kontanter inte tillåtna för stunden, vi 
kan inte neka gäster enligt norsk lag men vi 
rekommenderar gäster att betala med kort. 
Information om detta finns på hemsida och 
vid ingång.  

Laminerte menyer används för stunden, 
dessa desinfiseres mellom hver gjest. Den 
stora vinkartan som ej är laminerad ges 
endast ut vid förfrågan, torka av denna bäst 
möjligt efter bruk. Be gästerna att använda 
Anti-bac efter bruk av vinkartan. Vi uppmanar 
gästerna att se stora vinkartan digitalt om de 
kan.   

Salt & Peppar står ej på borden utan ges ut 
vid förfrågan och rengörs efter varje 
användning.   

Hyppig vask av dørhåndtak, tastaturer, 
telefon, handledare vid trappor og andre 
utsatte overflater med ordinære vaskemidler 
- etanolbaserad desinfektion bara på de ytor 
som klarar av den behandlingen. Gå över 
varje timme. 

Bordoverflater och stolskarmar vaskes med 
ordinære vaskemidler mellom hver 
gjestegruppe. Byt kluter hyppigt. 

Musiken ska vara på en stilla nivå så folk inte i 
onödan behöver vara för nära varandra för 
att kunna föra ett samtal. 

Da beruselse kan føre til at enkelte gjester tar 
smittevernstiltak mindre alvorlig, kan det 
være grunn til å være ekstra bevisst på 
gjestenes beruselsesnivå. Det kan også være 
hensiktsmessig å gi tidlig beskjed dersom 
enkelte gjester ikke overholder reglene om 
avstand, for å hindre at oppførselen utvikler 
seg. Dersom gjester ikke hører på de ansattes 
anmodninger bør gjestene bes om å forlate 
lokalet.  

Ansvarig – Hovmester Isabelle/Thea 

 

 



4. Toaletter  
Risiko for indirekte 
kontaktsmitte knyttet til 
overflater som mange tar på.  

Tillse att det alltid är fyllt på med såpa, papir 
och kluter för ordentlig rengöring av händer. 
En instruktion för handrengöring finns på 
varje toalett. 

Antibac är tillgänglig på toaletterna. 

Vid fullbokad restaurang kan kö uppstå vid 
toaletterna och därvid viktigt att 1 meters 
gränsen respekteras. 

Plakat hvor man oppfordrer gjester til god 
håndvask og bruk av tørkepapir for å stenge 
kranen etc. finns på varje toalett. Här finns 
också plakat med QPR kod för registrering av 
gäster för att ytterliggare påminna de om 
registrering för att säkerställa ev 
smittspårning! 

Hyppig og regelmessig rengjøring av utsatte 
flater, så som dørhåndtak, skylleknapp, kran, 
såpedispenser, toalettpapirholder, 
toalettsete o.l. Generellt kollas toaletterna 
var 2:e timme. Daglig ledare är ansvarig för 
detta och ska kunna uppge när toaletterna 
sist rengjordes, om ej på plats så är ansvarig 
hovmästare ansvarig. 

Kontaktytor i trapp ner till toaletter i källaren 
rengörs i samband med toalettrengöring. 

Toaletterna är kun för restaurangens gäster.  

 Ansvarig Daglig ledare alt Hovmester 
Isabelle/Thea 

5. Kjøkken  

 

Risiko for direkte smitte som 
følge av at ansatte jobber for 
tett. Videre risiko for indirekte 
kontaktsmitte som følge av at 
flere benytter det samme 
utstyret, og/ eller praktiserer for 
dårlig hygiene. Uerfarne 
ansatte.  

Ansatte skal kunne holde minst 1 meters 
avstand ved arbeid over tid. Det er lov til å 
passere hverandre i korte tidsrom av gangen. 
Är det svårt att hålla avstånd så ska 
munnbind användas.  

Om kockarna lämnar köket och rör sig i 
gästernas område så ska munnbind användas. 

Använd hyppig handvask. 

 
Rengjøring av utstyr mellom hver ansatt som 
skal bruke det.  



Ingen eksterne på kjøkkenet. Gjelder også 
leverandører. Etabler rutiner for at varer 
hovedsakelig kan mottas utendørs och utom 
restaurangens öppettider. Tillse att 
leverantörer använder munnbind om de är i 
lokalerna. 

Se till att rena respektive orena zoner i 
speciellt oppvask upprätthålls med hyppigt 
bruk av anti-bac och såpa för att inga orena 
händer kommer i kontakt med rena ytor. 

I övrigt följer rutiner och upplärling enligt IK-
mat och i samspel med Mattilsynet. 

Se for øvrig punkt om ansatte nedenfor. 

Ansvarig – Jonas köksmästare 



6. Ansatte  

 

Risiko for smitte av de ansatte 
på grunn av kontakt med mange 
mennesker og arbeid med urene 
flater, for eksempel ved 
rengjøring.  

Risiko for å sette mange ansatte 
og gjester i karantene, hvis 
smitte blir påvist.  

Alla ansatta ska sätta sig in i denna 
Risikovurdering samt i den Veileder som Oslo 
kommune har satt upp. Dessa finns i 
skjenkekontrollpärmen och här finns även ett 
signeringsschema för alla ansatta. 
Engelsktalande ansatta ska få dessa 
dokument översatta och genomgångna av 
närmaste sjef så att de kan signera.  

Alla ansatta ska bruka munnbind om man 
beveger sig i områder där gäster har tillgång. 
Se anslag i garderober om hantering av 
munnbind.  

Ansatta ska regelbundet vaska händerna och 
använda antibac, speciellt viktigt efter 
kontakt med gäster och bruk av 
kortterminaler och menyer. Vaska alltid 
händerna efter att bord har ryddats av. 

Mobiltelefoner är en smittokälla och ska 
undvikas i service, om det ändå måste 
användas så ska händerna vaskas efter bruk. 
Ringar på händerna ska undvikas då de också 
är en smittokälla. 

Ansatte med luftveissymptomer skal ikke 
komme på jobb. 

Personaltoaletter rengörs var dag och det ska 
alltid vara Anti-bac tillgängligt och det ska 
undvikas att för många byter om samtidigt 
pga för små utrymmen, vänta hellre utanför 
på din tur. 

Då Park 29 är en ganska liten restaurang så 
kan tyvärr inte turnus användas för att 
begränsa risken för att alla ansatta hamnar i 
karantän om något sker. 

 
3. Servering 
utendørs 

 

 

  

 
 
 
 
Det antas å være mindre risiko 
for smitte utendørs, 
sammenlignet med innendørs. 
Risiko for direkte smitte ved at 
personer oppholder seg for tett 
sammen. Videre risiko for 
indirekte smitte ved at mange 

Alla tilltak som gäller för servering inomhus 
gäller för utomhus.  

Alla gäster ska sitta vid bord och det är 
förbjudet för gäster att flytta på borden. 

Eventuell rökning sker vid borden, ge 
gästerna askebägare. Önskar gästen inte röka 
vid sitt sällskap så hänvisas de till att gå 
utanför restaurangens område, se till att de 



personer tar på de samme 
overflatene. 
 
 
 
 
  

inte blockerar ingången och står för nära 
varandra. 

Maximalt antal ute er ca 65 pers, beroende 
på antal husstand. 

Ansvarig Hovmester Isabelle/Thea 

 

7. 
Smittevernansvarlig  

Viktig å sørge for at bedriften 
har en bevisst holdning til 
gjennomføringen av tiltakene. 
Dette sikres best ved å benytte 
allerede eksisterende systemer 
for HMS arbeid, og lederskap.  

Daglig leder Andreas Nork har det 
overordnede ansvaret for å gjennomføre 
risikovurdering av smittevernforholdene og 
utarbeide og iverksette rutiner. 
Verneombudet Thea Wefling skal bistå ved 
dette arbeidet. Daglig leder har det 
overordnede ansvaret for att virksomheten 
overholder smitteverntiltakene.  

I den dagliga operativa driften är ansvarig 
Hovmester Isabelle/Thea ansvariga för att alla 
smittevernforholdene och rutiner följs. 

8. Städ  
Viktigt att tillse att ordentliga 
rutiner för städning av lokalerna 
existerar.  

 

Toaletterna rengörs ordentligt varje dag. 
Detta sker efter stängning av personal utsedd 
av hovmästare. Alla kontaktytor inkl golvet  
rengörs med avsett rengöringsmedel. All 
såpa, papir och anti-bac kontrolleras och fylls 
på vid behov.  

Allt av kontaktytor i restaurangen såsom 
handledare i trappor, dörrhandtag, 
stolsryggar etc rengörs vid stängning. 

Golvet inne i huset rengörs av öppningsvakt 

Bord, stolar och andra kontaktytor på 
uteserveringen rengörs vid öppning varje dag 

Baren och dess kontaktytor städas varje kväll 
och gås genom av öppningsvakten. 

Köket har egna fastsatta rutiner i förhållande 
till IK-mat för rengöring av kök och oppvasken 

Hovmester Isabelle/Thea och köksmästare 
Jonas ansvariga för att alla och rutiner kring 
städning följs. 

 
 
 


