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Leiðbeiningar til veitinga- og gististaða vegna hámarksfjölda og 
nálægðartakmarkanna 

 

Sóttvarnaráðstafanir vegna COVID-19 sem taka gildi 31. júlí 2020 

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

2. Frá og með 31. júlí er hámarksfjöldi í hverju sóttvarnarými 100 manns (börn fædd árið 
2005 og síðar eru ekki talin með).  

3. Virða ber 2ja metra regluna á milli ótengdra einstaklinga. 

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

5. Skilti þarf að vera við inngang að matsal og einnig  í móttöku gististaðar sem segir fólki að 
spritta hendur á leið inn og út. Handspritt þarf að vera til staðar á þessum stöðum. 

6. Takmarka þarf samneyti á milli aðskildra ferðahópa eins og unnt er.   

7. Hver matsalur er eitt sóttvarnarrými, hægt er að skipta upp í fleiri rými sjá hér að neðan.     

8. Eldhús er rými.  

9. Matsalur, hægt er að skipta honum upp þannig að það eru að hámarki 100 manns í hverju 
rými. T.d.  95 gestir og 5 þjónar. Enginn samgangur á að vera milli rýma. 

10. Það má skipta matsal þannig að alltaf séu auð borð í röð sem skipta salnum og búa þannig 
til lokað rými. Ef þessi leið er notuð skal tryggja að það séu tveir metrar á milli rýma.   

11. Halda skal 2 metra reglu  á milli borða/hópa. 

12. Fjölskyldur og hópar sem hafa verið í miklu samneyti áður geta setið við sama borð.  

13. Kokkar og starfsfólk í eldhúsi eiga að vera í eldhúsi og bera matinn fram að dyrum aðskildra 
rýma. Þar taka þjónar við.   

14. Kokkar og starfsfólk í eldhúsi eiga að hafa sér inngang og salerni.   

15. Þvo skal mat- og vínseðla á milli gesta/borða eða hafa á rafrænu formi eða einnota. 

16. Ekki er mælt með hlaðborðum en ef boðið er upp á hlaðborð:  

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

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

minna gesti á að sótthreinsa hendur áður en þeir byrja að fá sér af borðinu.   

c. Skiptið um áhöld á hlaðborði á 30 mínútna fresti á meðan hlaðborð er opið.  

d. Huga að flæði fólks á hlaðborði til að hindra flöskuhálsa og að 2ja metra regla sé 

virt.  

17. Tryggja þarf að ekki myndist örtröð í forstofu eða við inngang þannig að 2ja metra regla sé 
virt í hvívetna. Ef ekki er hægt að virða 2ja metra reglu í rými þarf að bjóða upp á 
andlitsgrímur en það skyldi þó ekki koma í stað 2ja metra reglu þar sem hún er möguleg.     

https://www.landlaeknir.is/servlet/file/store93/item38919/Lei%C3%B0beiningar-framl%C3%ADnustarfsmenn%2010032020_KSJ-IM.pdf


 
 

 

 

 

Covid-19 - Guidelines for restaurants and accommodation regarding gatherings 
and physical distancing 

Infection Control Measures for COVID-19 - Effective 31 July 2020 
 

1. Shared facilities and contact surfaces are to be cleaned and disinfected at least twice a day. 

2. As of July 31. maximum number of people gathered is 100 individuals in any given area/space (children 
born 2005 and later not included). 

3. The rule of 2-meter physical distancing must be adhered to between individuals in different 
households. 

4. Easy access to hand washing and hand sanitizer needs to be secured 

5. A sign must be put up at the entrance to restaurants and in the reception of an accommodation notifying 
guests to sanitize their hands upon arrival and departure. Hand sanitizer should be available in these 
locations. 

6. Different travel groups should be seperated as much as possible. 

7. Dining rooms/restaurants can be split up if each section/space can accommodate 100 people while 
adhering to the 2-meter rule. Example: 95 guests and 5 waiters. A dining room can e.g. be split up by 
having empty tables in a row dividing the room to create seperate spaces. A 2-meter distance between 
the spaces must be ensured. 

8. Wine and food menus are to be wiped clean for each new guest or provided as an electronic menu or a 
single use menu. 

9. The kitchen is considered one space. The dining room is considered one space (but can be split up if large 
enough so that the 2-meter rule can be adhered to). 

10. A distance of 2-meters has to be secured between tables/groups. 

11. Families and groups that have been in close contact/same houshold can sit together at the same table.  

12. Chefs and kitchen staff shall not leave the kitchen to serve food. They are to leave the food where kitchen 
and dining rooms meet and waiters shall then serve it to the customers. 

13. Chefs and kitchen staff must have a seperate entrance and separate wc. 

14. A breakfast, lunch, or dinner buffet is not recommended but if it is offered:  

a. Place a see-through screen between the buffet and guests faces if possible.   

b. Have hand sanitizer at the table where people collect utensils, plates or drinks and posters 

should instruct guests to sanitize their hands before serving themselves at the buffet.  

c. Change the serving utensils every thirty minutes while the buffet is open. 

d. Bear in mind that guests need to have easy access to the buffet and queues are to be avoided. 

The 2-meter distance rule must be respected.  

15. Overcrowding at the entrance must be avoided. The 2-meter physical distancing must be adhered to but 
if it cannot be then facemasks must be provided. But use of facemasks cannot replace the 2-meter 
physical distancing where that is possible. 

https://www.landlaeknir.is/servlet/file/store93/item38938/Lei%C3%B0beiningar-framli%CC%81nustarfsmenn_ENSKA.pdf

