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Föreskrifter
om ändring i Folkhälsomyndighetens föreskrifter
och allmänna råd (HSLF-FS 2021:87) om
smittskyddsåtgärder mot sjukdomen covid-19;

HSLF-FS
2021:112

beslutade den 23 december 2021.
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Folkhälsomyndigheten föreskriver med stöd av 7 kap. 2 § förordningen
(2021:8) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen
covid-19 i fråga om myndighetens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS
2021:87) om smittskyddsåtgärder mot sjukdomen covid-19 att det ska införas
ett nytt kapitel, 6 kap., och två nya paragrafer, 6 kap. 1–2 §§.
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Folkhälsomyndigheten beslutar även om följande allmänna råd.

6 kap. Kollektivtrafik
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1 § Den som bedriver eller organiserar kollektivtrafik med buss eller tåg
med en linjesträckning som överstiger 150 kilometer ska, utöver vad som
framgår av förordningen (2021:8) om särskilda begränsningar för att förhindra
spridning av sjukdomen covid-19
1. informera sina passagerare om hur smittspridning kan undvikas,
2. om möjligt, erbjuda sina passagerare möjlighet att tvätta händerna med tvål
och vatten eller erbjuda handdesinfektion,
3. skriftligen dokumentera de övriga smittskyddsåtgärder som verksamheten
har vidtagit,
4. följa upp de vidtagna smittskyddsåtgärderna,
5. säkerställa att personalen får adekvat information om hygienåtgärder för
att förhindra smitta, och
6. hålla sig informerad om särskilda rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och den regionala smittskyddsläkaren.

2 § Den som bedriver sådan verksamhet som anges i 1 § ska så långt det är
möjligt säkerställa att varje passagerare har tillgång till en sittplats eller motsvarande sovplats.
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Allmänna råd
Ett sätt att säkerställa att passagerarna sitter ner är att begränsa antalet passagerare så att de inte överstiger antalet sitt- eller sovplatser på tåget eller i
bussen.
Denna författning träder i kraft den 28 december 2021.
Folkhälsomyndigheten
KARIN TEGMARK WISELL
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Bitte Bråstad
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Författningen kan beställas via:
Norstedts Juridik
106 47 Stockholm
Telefon, kundservice: 08-657 95 00
E-post: order@forlagssystem.se
Internet: www.nj.se/offentligapublikationer
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HSLF-FS kan laddas ner via Folkhälsomyndigheten.
Webb: www.folkhalsomyndigheten.se
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