TA ANSVAR SKJENK TRYGT!

Informasjon til skjenkesteder om
alkohol og beruselse

Tønsberg kommune praktiserer
“Lett å få - svært lett å miste”.
Vi reagerer strengt på brudd.
Alle ansatte har ansvar for å overholde dette.
Arbeidsplassen din kan risikere å miste bevilgningen
for kortere eller lengere tid.

ALKOHOL OG BERUSELSE

HVORDAN OBSERVERE?

Tønsberg kommune og Tønsberg politistasjon ønsker at
alle skal kunne ferdes trygt i byen vår hele døgnet – hele
året.

Beruselsesnivåene:

Vi har som mål at alkoholservering ikke skal forekomme
til ungdommer under aldersgrensen (18 og 20 år) eller
til åpenbart påvirkede gjester. Vi tror at ALLE er tjent
med dette.

HVA SIER LOVEN?
Alkoholloven
”Forbud mot salg og skjenking til rusmiddelpåvirkede
personer”
”Forbudt å skjenke på en slik måte at vedkommende antas å bli åpenbart påvirket”
Alkoholforskriften
”Personer som er åpenbart påvirket av rusmidler må ikke
gis adgang til skjenkestedet”
”Plikt til å sørge for at personen forlater stedet og sørge
for at personer som trenger det får nødvendig bistand”
”Når flere personer sitter ved samme bord og en eller
flere er åpenbart påvirket av rusmidler, må det ikke serveres alkohol til noen av dem før den eller de påvirkede
er fjernet”.
En person som er påvirket av rusmidler har inntatt en
eller flere typer stimulerende stoffer, for eksempel alkohol, narkotika, illegale eller legale legemidler, m.fl.

Edru:				
Påvirket:			
Åpenbart påvirket:
				
				
				
				
Beruset: 			
				
Overstadig beruset:
				
Bevisstløs: 			
				

Ingen alkohol.
Ingen eller svært få synlige tegn.
Et eller flere symptomer.
Personen skal ikke serveres
alkohol og skal vises ut fra
skjenkestedet. Vurder om
bistand er nødvendig.
Meget tydelige symptomer.
Observer personen.		
Observer personen og vurder om
lege skal kontaktes.
Gi førstehjelp på stedet.
Ring 113.

HVEM GJELDER DET?
Dette ser vi etter:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Støtteskritt
Røde, blanke øyne
Lukter alkohol
Snøvlende tale
Dårlig motorikk
Ustødig gange
Kranglete
Sover
Osv…
Husk: hver person må vurderes individuelt.

HVA NÅ?
Personer inne på et skjenkested som er åpenbart
påvirket av rusmidler og trenger bistand: Politiet
kan kontaktes og de kan ringe en prioritert taxi for
hjemtransport.
Narkotika: Kontakt alltid politiet - tlf. 02800.
Politiets nødnummer er 112.
● Husk skolering av ALLE ansatte. Kontakt en kollega
når du er i tvil om en gjest sitt beruselsesnivå
● Vurder beruselsesnivå på alle helt fra personen står på
utsiden til han/ hun går ut igjen
● Foreslå alkoholfrie alternativer når du er i tvil om beruselsesnivået er for høyt
● Utsett eller nekt servering FØR personen blir åpenbart
påvirket av rusmidler

TA ANSVAR - SKJENK TRYGT!
Hilsen Tønsberg kommune og Tønsberg politistasjon
www.tonsberg.kommune.no
www.politiet.no
www.shdir.no
www.lovdata.no
www.skjenkekontroll.no
www.grafikkhuset.com

