Retningslinjer for genåbning af
restauranter, caféer mv.
Fra og med den 18. maj 2020 kan restauranter, caféer, barer og værtshuse atter slå dørene op for gæster, mens
diskoteker, natklubber og andre nattelivsvirksomheder må vente.
Der er derudover en række segmenter i HORESTAs medlemskreds, som fortsat mangler formel bekræftelse på, at de
også kan åbne den 18. maj 2020. Det drejer sig om kasinoer, spillehaller og visse aktiviteter tilknyttet visse
hotelkoncepter (spafaciliteter, pools, mv).
Erhvervsministeriet har som led i genåbningen udarbejdet et sæt retningslinjer, som skal følges, og de vigtigste
elementer i de nye retningslinjer er følgende:
•

Sundhedsmyndighederne anbefaler en fysisk afstand på mindst 1 meters afstand mellem personer i det
offentlige rum. Dog anbefales mindst 2 meters afstand i situationer, hvor der kan være øget risiko for
dråbesmitte eller, hvor et forsigtighedsprincip tilsiger et særligt hensyn, fx aktiviteter med kraftig udånding
(fx sang, råb, foredrag m.v.) eller ved aktiviteter i bevægelse (fx rutsjebane) eller ved ophold i lukkede rum
med begrænset bevægelsesrum, dårlig udluftning mv. Afstanden måles ”fra næsetip til næsetip”, således
at der fx ved siddende indretning skal måles fra midten af stolesæder.

•

Der må maksimalt tillades adgang for 1 person pr. 4 m2 gulvareal, hvortil der er offentlig adgang. Dog
indføres et særligt kvadratmeterkrav på 2 m2 pr. person for restauranter, caféer og lignende, medmindre
kunderne det pågældende sted i al væsentlighed står op (i givet fald er kravet 4 m2 pr. person).

•

Restauranter og cafeer mv. skal respektere forsamlingsforbuddet, og kan således ikke servere for et
selskab, der er større end den fastsatte grænse herfor. Et selskab bør kun bestå af personer, der i forvejen
har tæt kontakt til hinanden og normalt ses på tilsvarende vis. Restauranter og caféer kan godt have flere
selskaber samtidig, hvis der holdes afstanden mellem selskaberne jf. nedenfor.

•

Restauranter og caféer mv. indrettes, så det er muligt at holde mindst 1 meters afstand mellem forskellige
selskaber. Fx kan personer, der spiser sammen, således sidde ved samme bord med almindelig afstand,
mens det er vigtigt, at der er mindst 1 meters afstand til næste selskab. Som alternativ til mindst 1 meters
afstand kan der etableres en fysisk barriere, fx i form af en skærm af plastic eller glas.

•

Der skal opsættes informationsmateriale om, at personer, der har symptomer på COVID-19, bør isolere sig
i hjemmet, og om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd i det offentlige rum. Der kan i relevant omfang
skiltes på flere sprog. Informationsmateriale i form af skilte og infografikker til opsætning kan findes via
dette link
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•

Ved konference- og mødeaktiviteter skal forsamlingsforbuddet respekteres.

•

Ved konference- og mødeaktiviteter sikres mulighed for mindst 1 meters afstand mellem gæster ved
aktiviteter af mere end 15 minutters varighed.

•

Særlig for messeaktiviteter, hvor gæster går rundt og besøger flere forskellige stande, henvises til
retningslinierne for storcentre, mv.

•

Natklubber, diskoteker og spillesteder m.v. skal fortsat holde lukket jf. politisk aftale om plan for genåbning
af Danmark af 8. maj 2020, hvoraf det fremgår at restriktioner for diskoteker mv. vil blive opretholdt indtil
fase 4.

•

Restauranter, caféer, værtshuse, barer mv. må ikke gennemføre aktiviteter eller indrettes på måder, der får
dem til at minde om natklubber eller diskoteker, fx ved at etablere dansegulv e.l., der betyder, at afstanden
på mindst 1 meter mellem selskaber ikke kan opretholdes.

•

Alle serveringssteder, hvor der serveres mad, drikkevarer eller tobak til indtagelse på salgsstedet, skal lukke
kl. 24.

•

Den nuværende regel om, at forlystelsesparker, omrejsende tivolier og lignende skal holde deres
udendørsarealer lukket for offentligheden, ændres til et forbud mod at holde forlystelser og optrædener
åbne. Dette vil muliggøre, at restauranter, iskiosker, souvenirbutikker mv. kan holde åbent, og at selve
forlystelsesparken kan anvendes som en almindelig park.

•

Forlystelsesparker bør sikre, at gæster, der ikke er del af samme selskab, anbringes mere end 2 meter fra
hinanden, Hvis forlystelsen er i kraftig bevægelse. Ved minimal bevægelse siger retningslinjerne 1 meter.
Gæster i samme selskab kan anbringes sammen. I forlystelser, hvor man ikke sidder ansigt-til-ansigt, kan
gæster anbringes som normalt, hvis forlystelsens varighed ikke overstiger 15 minutter.

Find retningslinjerne her
•

Retningslinjer for restauranter, cafeer, forlystelsesparker, kasinoer, spillehaller, legelande hoteller,
feriecentre mv. Læs dem her

•

Retningslinjer for museer, biblioteker/arkiver, videnpædagogiske aktivitetscentre, kunsthaller og
zoologiske anlæg/akvarier. Læs dem her.

•

Retningslinjer for genåbning af idrætsforeninger/-faciliteter, fitnesscentre, danseskoler, svømmebade
mv., som gælder aktivitet i forbindelse med spa, swimmingpools, fitnesslokaler m.v.. Læs dem her.

•

Retningslinjer for storcentre, stormagasiner og arkader, som også er gældende for messer. Læs dem her

.

HORESTA •

Vodroffsvej 32 • 1900 Frederiksberg • tlf. +45 35 24 80 80 • www.horesta.dk

.
•

Retningslinjer for produktionsvirksomheder, som også vil være gældende for køkkener, der udelukkende
er produktionskøkkener. Læs dem her

Har du spørgsmål til genåbningen og retningslinjerne kan du rette henvendelse til HORESTAs callcenter på tlf.
35 24 80 40 (alle hverdage ml. kl. 08.30 og 17.00)
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