Checklista till verksamhetsutövare
Du som anordnar en allmän sammankomst eller offentlig tillställning behöver
säkerställa att du vidtar lämpliga åtgärder för att undvika spridning av covid-19.
Du ansvarar själv för att hålla dig uppdaterad om aktuella regler. Ha en strategi för hur du
håller dig informerad om särskilda rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och det
regionala smittskyddet.
Den här checklistan publicerades 2021-12-23.

Checklista för dig som anordnar allmänna sammankomster och
offentliga tillställningar (AS/OT) inomhus utan vaccinationsbevis
(förutom mässor, marknader och tivolinöjen)
Smittskyddsåtgärder vid arrangemang inomhus med fler än 20 och högst 500
deltagare utan vaccinationsbevis
Fråga

Ja

Nej

Har du begränsat antalet deltagare i lokaler och
avgränsade områden eller utrymmen som du
disponerar på ett sätt som är säkert från
smittskyddssynpunkt?

☐

☐

Har du utformat lokaler, områden och utrymmen
som du disponerar på ett sådant sätt att trängsel
undviks och att deltagare kan hålla ett från
smittskyddssynpunkt säkert avstånd från varandra?

☐

☐

☐

☐

Har du sett till att in- och utpassage till lokaler,
områden och utrymmen som VU disponerar kan ske
på ett sådant sätt att trängsel undviks?

Kommentar

Till stöd för hur du kan leva upp till förordningens krav (se ovan) finns FoHM allmänna råd
och tillsynsvägledning. Begränsning av deltagarantal sker genom åtgärder som följer nedan:

Har du sett till att deltagarna har en anvisad sittplats?
Vid gudstjänst eller annan sammankomst för
religionsutövning där deltagarna står under
ceremonin kan anordnaren, istället för anvisad
sittplats, anvisa deltagarna en ståplats.

☐

☐

Har du sett till att sällskap kan hålla ett avstånd om
minst 1 meter i sidled samt framåt och bakåt från
andra sällskap?
Har du sett till att antalet deltagare i ett och samma
sällskap uppgår till högst 8 personer?

☐

☐

☐

☐

Smittskyddsåtgärder för samtliga AS/OT inomhus
Har du informerat deltagare om hur smittspridning
kan undvikas?

☐

☐

Har du erbjudit deltagare möjlighet att tvätta
händerna med tvål och vatten eller erbjuda
handdesinfektion?

☐

☐

Har du skriftligt dokumenterat de övriga
smittskyddsåtgärderna som verksamheten har
vidtagit?

☐

☐

Har du följt upp de vidtagna smittskyddsåtgärderna?

☐

☐

Har du säkerställt att personal får adekvat
information om åtgärder för att förhindra smitta?

☐

☐

Håller du dig informerad om särskilda
rekommendationer från FoHM och den regionala
smittskyddsläkaren?

☐

☐

