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RETNINGSLINJER FOR SMITTEVERN FOR SJØBODEN PUB 
 

Retningslinjene for smittevern gjelder for alle som er på Sjøboden Pub i 
perioden hvor helsemyndighetene har iverksatt særskilte smitteverntiltak i 
forbindelse med koronapandemien i 2020.  

Alle har ansvar for å følge helsemyndighetenes smittevernregler. 

 

VELKOMMEN TIL SJØBODEN PUB 

Vi ønsker at du skal ta ansvar slik at vi kan ha Pub hele sommeren, ved at:  

 Du kommer inn og forlater området for Puben fra sydsiden av 
Sjøbodene 

 Du bestiller og får servert ved bordene 

 Du betaler på Vipps 

 Du kommer inn i Sjøboden Pub med rene hender hver gang 

 Du holder avstand, minimum 1 meter (skulder-til-skulder) 

 Du kommer ikke til Puben hvis du er syk eller har symptomer 

 Du hoster eller nyser i papirlommetørkle eller i albukroken 
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HVITSTEN VEL, SJØBODEN PUB SØRGER FOR: 
Hvitsten Vel legger til rette for at smittevernreglene kan overholdes ved: 

 Organisering av inn- og utgang, 
Inngang og utgang til Puben blir fra sydsiden av Sjøbodene. Følg 
skiltingen. Det blir delt ut nummerlapper, til bruk hvis du forlater pub-
området og skal inn igjen, og for å vite om det er mange før deg i 
«køen». 

 Utvidet renhold  
Alle berøringsflater i Puben, som bord og benker, kjøkken-krok, etc. 
såpevaskes/desinfiseres mellom hver besøksgruppe.  

 Toalettforhold 
Toalettene på Torget, er pr. dags dato, i likhet med andre steder, stengt 
ifølge vedtak i Vestby kommune. Toalettet blir tilgjengelig kun for 
Pubens gjester og låses opp og igjen ved behov. Særskilt renhold 
iverksettes. 

 Hånddesinfeksjonsmiddel 
er tilgjengelig ved inngangen til Puben og brukes for alle som skal inn i 
pub-området.  

 Plassering av bord og stoler 
For å kunne holde avstand mellom gjester og personalet, blir bordene 
satt sammen to-og-to. Til sammen 7 bord med 14 benker, og 2 «løse 
benker. Antall gjester begrenses til maks 50 avhengig av om de som 
kommer er i samme husstand.  

 Kontaktløs betaling ved bruk av VIPPS. 

 Smittesporing  
Dersom det skulle bli aktuelt med smittesporing gjøres dette via 
betalingen på Vipps.  
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