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Folkhälsomyndighetens kungörelse
om ändring i allmänna råden (HSLF-FS 2021:69)
till 2 kap. 1 och 2 §§ smittskyddslagen (2004:168)
om covid-19;

HSLF-FS
2021:81
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Folkhälsomyndigheten beslutar om att det i Folkhälsomyndighetens allmänna
råd (HSLF-FS 2021:69) till 2 kap. 1 och 2 §§ smittskyddslagen (2004:168) om
covid-19 under rubriken Förhindra spridning av covid-19 ska införas följande
ändringar
− ordet ”fullvaccinerad” ska bytas ut till ”vaccinerad”, och
− det ska införas ett nytt stycke med följande lydelse.
Förhindra spridning av covid-19
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Vaccination är det bästa sättet att undvika allvarlig sjukdom och spridning
av covid-19.
I dessa allmänna råd anses du som vaccinerad fjorton dagar efter att du
har fått din andra dos vaccin mot covid-19.
Du som inte är vaccinerad mot covid-19 bör ta särskild hänsyn till personer i riskgrupp och personer som är 70 år och äldre. Du bör vidta försiktighetsåtgärder för att undvika att du själv blir smittad och för att undvika
spridning av covid-19. Du bör därför, när det är möjligt
1. hålla avstånd till andra människor, och
2. särskilt undvika nära kontakter med personer i riskgrupp och personer
som är 70 år och äldre.
Dessa råd gäller inte för personer under 18 år eller för personer som av
medicinska skäl rekommenderats att inte vaccinera sig mot covid-19.

Dessa allmänna råd gäller från och med den 1 november 2021.
Folkhälsomyndigheten
KARIN TEGMARK WISELL
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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