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Til næringsdrivende innenfor servering i Frogn kommune.
Med bakgrunn i nasjonale forventninger* for kommunens håndtering av Covid-19
pandemien, ønsker Frogn kommune å informere alle næringsdrivende innenfor
servering om følgende:


Den nasjonale skjenkestoppen oppheves fra midnatt natt til tirsdag 13.
oktober og kommunene oppfordres da til å vurdere behovet for lokale
tiltak med begrensninger i utøvelse av skjenkebevilling dersom den
lokale smittesituasjonen tilsier det.



Fra samme tidspunkt er det påbud for serveringssteder med
skjenkebevilling å holde oversikt over hvem som er til stede.



Det oppfordres til frivillig registering av kontaktinformasjon på gjester på
serveringssteder uten skjenkebevilling.

Frogn kommune er i jevnlig kontakt med nabokommuner og Oslo kommune for å
sammen bidra til best mulig samkjørt smittevernsopplysning og
smittevernshåndtering, og det allerede innført registrering av kontaktinformasjon på
serverings- og skjenkesteder i Oslo kommune.
Innsatsen med registering fra næringsdrivende i Frogn vil bidra til en raskere og mer
effektiv smittesporing dersom vi havner i en smittesituasjon i en av våre bedrifter.
Frogn kommune oppfordrer sterkt til å finne gode løsninger og systemer.
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Vedlagt finner dere en informasjonsplakat dere kan benytte i lokalene deres. Dere
må finne egnet system der dere registrerer deres besøkende per dag. Disse listene
kan kun benyttes av Frogn kommune til eventuell smittesporing, og listene skal
oppbevares trygt og slettes/ destrueres etter 10 dager.
Mer informasjon fra regjeringen finner dere her:
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/flere-nasjonale-smitteverntiltak-erstattes-av-lokale-tiltak-vedsmitteutbrudd/id2767070/

Frogn kommune vil benytte anledningen til å takke dere alle for den ekstra innsatsen
den siste tiden, og vi ser frem til videre godt samarbeid i tiden som kommer!

Med hilsen
Karianne Thomassen
Næringsrådgiver

Merete A. Nordaas Hvistendahl
Kommuneoverlege

* «I brev av 4. september fra helse- og omsorgsministeren og kommunal- og moderniseringsministeren til alle
landets ordførere om oppfølgning av TISK-strategien (Test-Isolering- Smittesporing-Karantene) og finansiering,
ble det blant annet formidlet forventninger til kommunenes håndtering.
I tråd med dette har Helse- og omsorgsdepartementet gitt Helsedirektoratet i samarbeid med Folkehelseinstituttet
oppdrag om å formidle følgende nasjonale forventninger til kommunenes håndtering av covid-19-pandemien:


Kommunene har et kontrollansvar for alle arrangementer, både de med og uten skjenkebevilling. Det er
avgjørende at kommunene øker kontrollaktiviteten sin mot arrangementer og at disse overholder
smittevernreglene.



Det oppfordres til frivillig registering av kontaktinformasjon på gjester på serveringssteder. Den nasjonale
skjenkestoppen oppheves fra midnatt natt til tirsdag 13. oktober og kommunene oppfordres da til å
vurdere behovet for lokale tiltak med begrensninger i utøvelse av skjenkebevilling dersom den lokale
smittesituasjonen tilsier det. Fra samme tidspunkt må serveringssteder med skjenkebevilling holde
oversikt over hvem som er til stede.



Kommunene bes ha skjerpet oppmerksomhet om råd om å ikke gå på jobb/skole med symptomer.»

Dokumentet er elektronisk godkjent.
Vedlegg:
Plakat om registrering 13 okt
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