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Utkom från trycket 
den 12 mars 2021

Föreskrifter om ändring i Folkhälsomyndighetens 
föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2021:2) om 
särskilda begränsningar för att förhindra spridning av 
sjukdomen covid-19;

beslutade den 4 mars 2021.

Folkhälsomyndigheten föreskriver med stöd av 4 kap. 2 § och 5 kap. 3 § för-
ordning (2021:8) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av 
sjukdomen covid-19 i fråga om Folkhälsomyndighetens föreskrifter och all-
männa råd (HSLF-FS 2021:2) om särskilda begränsningar för att förhindra 
spridning av sjukdomen covid-19 dels att 2 § ska ha följande lydelse, dels att 
det ska införas ett nytt andra stycke i 3 §, dels att det ska införas en ny paragraf 
5 § av följande lydelse.

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 verk-

samhetens 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 verksamheten 

har vidtagit, 
8. följa upp de vidtagna smittskyddsåtgärderna, och 
9. hålla sig informerade om särskilda rekommendationer från Folkhälsomyn-

digheten och den regionala smittskyddsläkaren. 
Åtgärderna enligt 1–4 ska göras för varje avgränsat utrymme i verksamhets-

lokaler inomhus där människor uppehåller sig. 
Bestämmelserna i 1–4 gäller inte för gallerior och köpcentrum.
Bestämmelserna i 1–4 ska inte tillämpas under den tid som en verksamhets-

lokal uteslutande används för sådan undervisning som avses i skollagen 
(2010:800). 
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3 § Maxantalet enligt 2 § ska beräknas på sådant sätt att varje besökare eller 
kund, inom varje avgränsat utrymme, ska kunna disponera minst 10 kvad-
ratmeter av den tillgängliga ytan.

Maxantalet för verksamhetens totala yta får aldrig överstiga 500 personer.

5 § Sådana handelsplatser som avses i 1 § ska vidta lämpliga åtgärder för att 
sällskap med fler än 1 person inte besöker handelsplatsen samtidigt. Detta gäl-
ler dock inte barn eller andra personer som är i behov av stöd.

Åtgärderna ska dokumenteras och följas upp enligt vad som anges i 2 § 
7 och 8.

Allmänna råd 

Sådana lämpliga åtgärder som anges i 5 § kan exempelvis vara att
–  aktivt informera och uppmana besökare och kunder att besöka handels-

platsen ensamma, och
–  verka för att sällskap med fler än 1 person delas upp, när det är möjligt.

Dessa föreskrifter träder ikraft den 6 mars 2021. Bestämmelserna i 3 § andra 
stycket, 5 § samt det allmänna rådet till 5 § upphör att gälla den 11 april 2021. 

Folkhälsomyndigheten

JOHAN CARLSON

Bitte Bråstad
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