Begränsningar för allmänna sammankomster och
offentliga tillställningar

Alla som anordnar en allmän sammankomst eller offentlig tillställning ska förhindra smittspridning genom att bedriva verksamheten på ett sådant sätt att trängsel undviks och att
människor kan hålla ett från smittskyddssynpunkt säkert avstånd från varandra.
Grundläggande smittskyddsåtgärder som
gäller alla allmänna sammankomster och
offentliga tillställningar inomhus
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Den som anordnar en allmän sammankomst eller en
offentlig tillställning inomhus ska:
•

Bedriva verksamheten på ett sådant sätt att trängsel undviks
och att människor kan hålla ett från smittskyddssynpunkt
säkert avstånd. Du som anordnar en mässa ska säkerställa
att varje kund, besökare och utställare, inom varje
avgränsat utrymme inomhus, ska kunna disponera minst
10 kvadratmeter av den tillgängliga ytan.

•

Utforma verksamheten på ett sådant sätt att trängsel undviks
och att kunder och andra besökare kan hålla ett från smittskyddssynpunkt säkert avstånd från varandra.
Du som anordnar en mässa ska utforma gångar mellan
försäljningsplatserna och montrarna så att trängsel undviks.

Särskilda smittskyddsåtgärder vid
arrangemang inomhus för fler än 20 men
högst 500 deltagare där vaccinationsbevis
inte används
Den som anordnar en allmän sammankomst eller offentlig
tillställning ska begränsa antalet deltagare i lokaler och avgränsade områden eller utrymmen som anordnaren disponerar på
ett sätt som är säkert från smittskyddssynpunkt. Det betyder
att du som anordnar en sådan typ av sammankomst utöver de
grundläggande smittskyddsåtgärderna ska se till att:
•

Deltagarna har en anvisad sittplats.

•

Sällskap ska kunna hålla ett avstånd om minst 1 		
meter i sidled samt framåt och bakåt från andra 		
sällskap

•

Antalet deltagare i ett och samma sällskap uppgår 		
till högst 8 personer.

•

Utforma in- och utpassage till verksamhetslokaler samt områden och utrymmen utomhus som den som bedriver verksamheten disponerar, på ett sådant sätt att trängsel undviks.

•

Informera deltagare om hur smittspridning kan undvikas.
Du som anordnar en mässa ska även informera utställare
om hur smittspridning kan undvikas.

•

Erbjuda deltagare, kunder och utställare möjlighet att
tvätta händerna med tvål och vatten eller erbjuda
handdesinfektion.

Antalet deltagare får dock alltid uppgå till 20. Deltagarantalet
kan begränsas av lokalen eller områdets storlek, om antalet är
fler än 20 deltagare. Detta då varje sällskap ska kunna hålla
minst 1 meters avstånd i sidled, framåt och bakåt från andra
sällskap. Ståplatser är inte heller möjligt vid denna typ av
arrangemang om det är fler än 20 deltagare.

•

Skriftligt dokumentera de övriga smittskyddsåtgärder som
verksamheten har vidtagit.

Notera att alla deltagare måste ha en anvisad sittplats och sitta
ner under arrangemanget.

•

Följa upp de vidtagna smittskyddsåtgärderna.

•

Säkerställa att personalen får relevant information om å
tgärder för att förhindra smitta.

Undantag

•

Hålla sig informerad om särskilda rekommendationer
från Folkhälsomyndigheten och den regionala
smittskyddsläkaren.

Om ett sällskap uppgår till fler än 8 deltagare ska den som
anordnar sammankomsten eller tillställningen dela upp
sällskapet med högst 8 deltagare i varje.

Vid gudstjänst eller annan sammankomst för religionsutövning
där deltagarna står under ceremonin kan anordnaren, istället för
anvisad sittplats, anvisa deltagarna en ståplats. Detta undantag
gäller bara vid sammankomster med upp till 500 deltagare.
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Denna information publicerades 2021-12-23. Du ansvarar själv för att hålla dig uppdaterad om aktuella regler.
Detta är en förkortad information om vad den tillfälliga covid-19-lagen kan innebära för verksamhetsutövare.
Observera att redan tidigare beslutade lagar, förordningar, föreskrifter och allmänna råd för att minska
smittspridningen fortsatt gäller. För att se fullständig lag och förordningstext hänvisas till riksdagen.se. För
att se fullständig föreskrift, allmänna råd och allmän information hänvisas till folkhalsomyndigheten.se.
Regionens information om covid-19 hittar du på 1177.se. Kontaktuppgifter till Länsstyrelsen
samt aktuell information om tillsyn utifrån covid-19-lagen hittar du på lansstyrelsen.se.

Begränsningar för allmänna sammankomster och
offentliga tillställningar med vaccinationsbevis
Anordnare har möjligheten att använda vaccinationsbevis vid allmänna sammankomster
och offentliga tillställningar inomhus med fler än 20 deltagare som smittskyddsåtgärd
utöver grundläggande smittskyddsåtgärder. Alla deltagare måste ha en anvisad sittplats
och sitta ner under arrangemanget. Det gäller oavsett om vaccinationsbevis används eller
inte. Vid fler än 500 deltagare är vaccinationsbevis ett krav och ska kombineras med
särskilda smittskyddsåtgärder.
Vaccinationsbevis vid arrangemang
inomhus med fler än 20 men högst 500
deltagare

Krav på vaccinationsbevis vid arrangemang
inomhus med fler än 500 deltagare

Du som anordnar en allmän sammankomst eller offentlig
tillställning inomhus med fler än 20 men högst 500 deltagare
och använder vaccinationsbevis ska utöver att vidta
grundläggande smittskyddsåtgärder även:

Du som anordnar en allmän sammankomst eller offentlig
tillställning inomhus med fler än 500 deltagare ska vidta både
grundläggande och särskilda smittskyddsåtgärder samt använda
vaccinationsbevis. Alla deltagare måste ha en anvisad sittplats
och sitta ner under arrangemanget. Du ska också se till att:

•

Verifiera vaccinationsbevisets äkthet vid inpassage och
förvissa dig om att det uppfyller kraven på vad som är ett
godkänt vaccinationsbevis.

•

Sällskap ska kunna hålla ett avstånd om minst 1 meter i
sidled samt framåt och bakåt från andra sällskap.

•

Förvissa dig om att vaccinationsbeviset har utfärdats till den
som visar upp det.

•

Antalet deltagare i ett och samma sällskap uppgår till högst
8 personer.

•

Förvissa dig om att personer som inte kan visa upp ett vaccinationsbevis är under 18 år eller uppfyller särskilda medicinska skäl för att inte kunna vaccinera sig mot covid-19.

•

Ha en rutin för hur kontrollen av bevisen ska genomföras.

• Skriftligt dokumentera och följa upp rutinen.
Notera att alla deltagare måste ha en anvisad sittplats och sitta
ner under arrangemanget.

Om ett sällskap uppgår till fler än 8 deltagare ska den som
anordnar sammankomsten eller tillställningen dela upp sällskapet med högst 8 deltagare i varje.
Så här kontrollerar du ett vaccinationsbevis
Anordaren är ansvarig för kontroll av vaccinationsbevis.
Kontrollen innefattar tre moment och ska ske vid inpassage.
•

Verifiera vaccinationsbevisets äkthet. Detta kan endast ske
digitalt genom att skanna vaccinationsbevisets QR-kod,
exempelvis genom att använda den officiella app som
Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) har tagit fram.

•

Förvissa dig om att vaccinationsbeviset uppfyller de krav
om antal doser och tid från sista dos som framgår av förordningen. Detta kan kontrolleras digitalt via appar som kan
verifiera detta eller genom att anordnaren eller funktionären
tittar på och granskar vaccinationsbeviset.

•

Förvissa dig om att vaccinationsbeviset är utfärdat till den
person som visar upp det, genom att jämföra namn och
födelsenummer på vaccinationsbeviset och exempelvis
legitimation.
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Information och rådgivning
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För information och rådgivning kring vilka åtgärder du som
verksamhetsutövare ska vidta enligt den tillfälliga
covid-19-lagen kan du kontakta Länsstyrelsen i ditt län.
Folkhälsomyndigheten har allmänna råd kan användas
som ett stöd för vilka åtgärder som kan vara lämpliga att
vidta för att undvika att trängsel uppstår mellan kunder,
deltagare och besökare. Information om de allmänna
råden hittar du på Folkhälsomyndighetens webbplats.
(folkhalsomyndigheten.se)

Denna information publicerades 2021-12-23. Du ansvarar själv för att hålla dig uppdaterad om aktuella regler.
Detta är en förkortad information om vad den tillfälliga covid-19-lagen kan innebära för verksamhetsutövare.
Observera att redan tidigare beslutade lagar, förordningar, föreskrifter och allmänna råd för att minska
smittspridningen fortsatt gäller. För att se fullständig lag och förordningstext hänvisas till riksdagen.se. För
att se fullständig föreskrift, allmänna råd och allmän information hänvisas till folkhalsomyndigheten.se.
Regionens information om covid-19 hittar du på 1177.se. Kontaktuppgifter till Länsstyrelsen
samt aktuell information om tillsyn utifrån covid-19-lagen hittar du på lansstyrelsen.se.

