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Informasjon og anmodning for å hindre smittespredning i Porsanger
kommune
Porsanger kommune anmoder om at dere tar grep for å hindre smitte.
Tiltak for å hindre smittespredning i butikker
For å hindre smitte av koronavirus, er det viktig at en meters-regelen og
hygieneråd følges også i varehandelen.
Porsanger kommune understreker at en meters-regelen også gjelder for butikker,
varehus, kjøpesentre og andre former for varehandel. Virksomhetseier må således
sørge for at lokalet er tilstrekkelig stort til antallet mennesker som slippes inn
samtidig.
Det er viktig at den enkelte virksomhet har rutiner for dette. Det gjelder særlig for
områder hvor det lett oppstår kø, for eksempel ved betaling.
Det anbefales at varehandelen har særskilte rutiner rundt smittepunkt som for
eksempel handlevogner, handlekurver, betalingsterminaler, panteautomater,
håndtak og annet.
Dette kan løses ved at butikkens personale desinfiserer kontaktpunkter hyppig i
løpet av dagen og setter opp plakater med råd til hvordan unngå smitte.
Det bør også settes ut håndsprit eller henvises til håndvask om mulig.
Engangshansker kan også være en mulighet som kunden kan beskytte seg med.
Nedenfor har vi samlet noen av rådene som vi kommer med.
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Generelle råd:
•

Butikker som ikke har automatiske dører oppfordres til å ha disse åpne
og/eller vaske dørhåndtak jevnlig.

•

Det anbefales økt vask av berøringssteder som f. eks handlevogner,
kortterminaler, touchskjermer, kjøle/frysediskdører etc.

•

Oppfordre kunder til å betale med kort og gjerne kontaktløs betaling

•

Kutte ut selvplukk av smågodt, bakevarer i skuffer, frukt og lignende

•

Tilby ferdig pakket smågodt, bakevarer, frukt og lignende (pakkes med
engangshansker av butikk)

•

Sette opp spritdispensere eller henvise til håndvask der mulig

•

Kutte ut smaksprøver

•

Oppfordre kunder til å ikke ta på varer unødvendig

•

Sette opp informasjon på store plakater utenfor og innvendig – bruk gjerne
gatebukk

•

Kutte ut åpne salatbarer/varmmatbuffeter

•

Opprettholde 1 meters regel til andre (gjerne mer)

•

Sette begrensning på varer der butikken opplever det problematisk

•

Fjerne sittegrupper som kan samle folk

•

Se på løsning for hjemkjøring av varer gjennom egen løsning eller
varetaxitjeneste

Vedlagt legger vi ett forslag til tiltaksplakat som butikker og andre gjerne kan
benytte. Husk at en plakat bør være minst i A3 størrelse. Originalen til plakaten har
vi hentet fra Spar, Norgesgruppen
Med hilsen
PORSANGER KOMMUNE
Aina Borch
Ordfører
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen håndskrevet signatur.
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TILTAK MOT KORONAVIRUS I BUTIKKER I PORSANGER

ER DU SMITTET/SYK ELLER I KARANTENE?
Er du i karantene, fått påvist korona-smitte eller er syk av ukjent årsak skal
du IKKE gå inn i butikken.
HYGIENE OG HÅNDVASK
Vennligst benytt utplassert håndsprit eller vask hendene i håndvasken ved
flaskeautomaten før du starter handelen. Hold deg alltid oppdatert på
retningslinjer fra Folkehelseinstituttet (FHI).
AVSTAND MINIMUM 1 METER (GJERNE MER)
For å begrense smitte forventer vi at du respekterer anbefalingen om
minimum 1 meter avstand
BERØRINGSPUNKTER OG VARER
Så langt det gjør seg mulig, er det fint om du unngår å berøre varer du ikke
skal kjøpe! Vi desinfiserer jevnlig berøringspunkter som bankterminaler og
handlevogner i butikken.
UNNGÅ HAMSTRING
Hamstring av mat er ikke nødvendig! Norge har god kapasitet på alle varer
som er viktige i den daglige husholdningen.
BETALING
Vi oppfordrer alle kunder å benytte betalingskort og kontaktløsbetaling der
mulig.
TAKK FOR AT DU HJELPER!

