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Utkom från trycket 

den xx januari 2021 

Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna 

råd  

om särskilda begränsningar för att förhindra 

spridning av sjukdomen covid-19; 

beslutade den 8 januari 2021. 

Folkhälsomyndigheten föreskriver följande med stöd av 4 kap. 2 § och 

5 kap. 3 § förordning (2021:8) om särskilda begränsningar för att för-

hindra spridning av sjukdomen covid-19 och beslutar följande all-

männa råd.  

 

1 §   I dessa föreskrifter finns kompletterande bestämmelser om såd-

ana gym- och sportanläggningar, badhus och handelsplatser som avses 

i lagen (2021:4) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning 

av sjukdomen covid-19 och förordning (2021:8) om särskilda be-

gränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19. 

2 §   Den som bedriver sådan verksamhet som anges i 1 § ska, utöver 

vad som framgår av förordning (2021:8) om särskilda begränsningar 

för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 

1. beräkna det maximala antalet kunder eller besökare som får vistas 

i verksamhetens lokaler inomhus samtidigt (maxantalet),  

2. skriftligt dokumentera maxantalet och hur beräkningen enligt 1 har 

gjorts,  

3. tydligt anslå maxantalet, 

4. säkerställa att maxantalet inte överskrids, 

5. informera sina kunder och besökare om hur smittspridning kan 

undvikas, 

6. erbjuda sina besökare och kunder möjlighet att tvätta händerna 

med tvål och vatten eller erbjuda handdesinfektion, 

7. skriftligt dokumentera de övriga smittskyddsåtgärder som verk-

samheten har vidtagit,  

8. följa upp de vidtagna smittskyddsåtgärderna, och  

9. hålla sig informerade om särskilda rekommendationer från Folk-

hälsomyndigheten och den regionala smittskyddsläkaren.  
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Åtgärderna enligt 1-4 ska göras för varje avgränsat utrymme i verk-

samhetslokaler inomhus där människor uppehåller sig.  

Bestämmelserna i 1-4 gäller inte för gallerior och köpcentrum.  

Allmänna råd 

Ett sätt att säkerställa att antalet personer i lokalen inte överskrids 

är att räkna antalet in- och utpasserande kunder eller besökare.   

Informationsmaterial om hur smittspridning kan undvikas finns 

på Folkhälsomyndighetens webbplats. 

Allmänna råd till 4 kap. 1 § och 5 kap. 1 § förordning (2021:8) 

om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av 

sjukdomen covid-19 

Trängsel kan undvikas genom att 

1. anvisa besökare till en särskilt angiven in- eller utgång, 

2. ta fram alternativa lösningar till fysiska köer,  

3. anvisa vilket avstånd som kunder eller besökare bör hålla till 

varandra samt hur de bör förflytta sig i en lokal, och 

4. informera kunder eller besökare om att handla ensamma och på 

tider med mindre beläggning. 

3 §   Maxantalet enligt 2 § ska beräknas på sådant sätt att varje besö-

kare eller kund, inom varje avgränsat utrymme, ska kunna disponera 

minst 10 kvadratmeter av den tillgängliga ytan.    

 

4 §   Gallerior, köpcentrum och varuhus ska spärra av eller ta bort 

möblemang och utrustning på inomhustorg och andra liknande områ-

den där människor samlas.  

Första stycket gäller inte enstaka sittplatser för vila, hygienutrym-

men eller andra liknande inrättningar.  

___________ 

Dessa föreskrifter träder ikraft den 10 januari 2021. 

 

Folkhälsomyndigheten   

 

 

JOHAN CARLSON 

 

Bitte Bråstad 
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