
  

Leiðbeiningar fyrir veitingastaði, kaffihús, krár/bari og skemmtistaði 
vegna takmarkana á samkomum vegna COVID-19 

Sóttvarnaraðgerðir sem taka gildi 13. nóvember 2021 

 
 

1. Grímuskylda ef ekki er hægt að tryggja 1 metra nándarmörk milli ótengdra einstaklinga. 
Börn fædd 2006 og síðar eru undanþegin grímuskyldu. 

2. Rekstraraðili þrífur og sótthreinsar rými og snertifleti a.m.k. tvisvar á dag. 

3. Hámarksfjöldi í hverju rými er 50 gestir (börn fædd árið 2016 og síðar eru ekki talin með).  

4. Opnunartími: 

a. Heimilt að hafa opið til kl. 22:00. 

b. Ekki er heimilt að hleypa inn nýjum viðskiptavinum eftir kl. 22:00. 

c. Gestir skulu hafa yfirgefið staðinn eigi síðar en kl. 23:00. 

d. Ekki er heimilt er að halda einkasamkvæmi eftir kl. 23:00 á stöðum sem eru með 
vínveitingarleyfi.  

 

5. Vínveitingar skulu bornar fram til sitjandi gesta. 

6. Allir gestir skulu skráðir með nafni, kennitölu og símanúmeri. Skráin skal varðveitt í tvær 
vikur og eytt að þeim tíma liðnum.  

7. Virða ber 1 metra nándarmörk á milli ótengdra einstaklinga. 

8. Auðvelt og áberandi aðgengi að handþvottaaðstöðu og handspritti þarf að vera til staðar.   

9. Skilti um að spritta hendur þarf að vera við inngang staðar og inngang að matsal . 

10. Eldhús ætti að vera aðskilið frá öðrum rýmum ef hægt er.  

11. Veitingasal er hægt er að skipta upp þannig að séu að hámarki 50 gestir í hverju rými, 
starfsfólk er ekki talið með. Þjónar ættu ekki að fara á milli rýma. 

12. Enginn samgangur gesta á að vera milli rýma. Rými þurfa að vera aðskilin með 1 metra á 
milli þeirra eða með 2ja metra háu skilrúmi. 

13. Salerni þurfa að vera sérmerkt fyrir hvert og eitt rými, fjöldi þeirra þarf að vera í samræmi 
við heilbrigðisreglugerð. 

14. Borð og stólar skyldu sótthreinsaðir á milli viðskiptavina. 

15. Þrífa skal mat- og vínseðla á milli gesta eða hafa á rafrænu formi (eða einnota). 

16. Ef boðið er upp á hlaðborð skal fylgja eftirfarandi:  

a. Komið fyrir gegnsærri hlíf á milli matarhlaðborðs og gesta ef hægt er. 

b. Hafið handspritt við borðið þar fólk sækir diska, hnífapör og kaffi. Spjald skyldi 

vera við hlaðborðið sem minnir gesti á grímuskyldu og að sótthreinsa hendur .   

17. Huga að flæði til og frá hlaðborði til að hindra flöskuhálsa og að nándarmörk séu virt.  

18. Kom skal í veg fyrir hópamyndanir eins og hægt er, t.d. í forstofu eða við inngang. 

19. Frekari upplýsingar um COVID-19 og netspjall á covid.is. Þar eru líka veggspjöld sem hægt 

er að nota. 

 

https://www.landlaeknir.is/servlet/file/store93/item38919/Lei%C3%B0beiningar-framl%C3%ADnustarfsmenn%2010032020_KSJ-IM.pdf
https://www.landlaeknir.is/servlet/file/store93/item42262/Leidbeiningar%20fyrir%20holfaskiptingu%20utanhuss%20og%20innanhuss%207.9.2020.pdf
https://www.covid.is/


 
 

Hvetjum ferðaþjónustuaðila til að kynna sér og taka þátt í verkefninu Hreint og öruggt / 

Clean & Safe. Upplýsingar um verkefnið má finna á vef Ferðamálstofu. 

 

https://www.ferdamalastofa.is/is/umhverfis-og-gaedi/hreint-og-oruggt-clean-and-safe

