Smittevern og
restriksjoner
ved Vigeland Hovedgård og Nye Løa selskapslokaler.

Når arrangementet defineres som en privat sammenkomst er det kun lov med 50 deltakere. En
firmafest eller et julebord i regi av jobben defineres som en privat sammenkomst og får dermed en
begrensning på 50 deltakere.
Det er fortsatt ingen begrensninger på hvor mange gjester en restaurant kan ta imot hvis det ikke er
forbundet med kun et arrangement – så lenge en kan overholde smittevernreglene. Grunnen til dette
er at de ulike gruppene av gjester som besøker restauranten ikke har en relasjon til hverandre, og
dermed blir risikoen for nærkontakt og spredning av smitte mindre. Dette betyr for eksempel at
bedriftens julebord med inntil 50 deltakere kan finne sted i restauranten hvor også andre gjester er
til stede.
Selv om vi fint kan samle flere grupper i samme lokal er vi ved Vigeland Hovedgård heldige som
har flere lokaler tilgjengelig for våre gjester, slik at vi velger likevel å tilby eget lokal for deres
arrangement med inntil 50 personer.
Våre gode restriksjoner og rutiner har vi valgt å legge over listen fra regjeringen for at Vigeland
Hovedgård skal være et av Sørlandets tryggeste selskapslokaler for å arrangere årets julebord eller
nydelig Julelunsj, Vi mener som Erna sier, det er også viktig med det sosiale og treffes når
rammene rundt er godt tilrettelagt for en trygg og hyggelig sammenkomst om det er julebord
eller en hyggelig Julelunsj.

Smittevernregler ved Vigeland Hovedgård:
•
•
•
•
•
•

Vi tilbyr eget lokal for grupper inntil 50 personer
Antibac finner sted ved innganger og på alle bord
Utnyttelse av hele lokalet ved Bordsetting
plassering av fast sitteplass med god avstand
All servering, både mat og drikke foregår ved bordene
Toaletter og utsatte plasser som dørhåndtaker ol rengjøres jevnlig gjennom hele
oppholdet

Et varmt smil sendes til alle våre gjester sammen med dette budskap for et trivelig besøk hos oss

