Gemensamma författningssamlingen
avseende hälso- och sjukvård,
socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m.
ISSN 2002-1054, Artikelnummer 27122001HSLF
Utgivare: Chefsjurist Pär Ödman, Socialstyrelsen

Föreskrifter
om ändring i Folkhälsomyndighetens föreskrifter och
allmänna råd (HSLF-FS 2021:104) om allas ansvar att
förhindra smitta av covid-19 m.m.;

HSLF-FS
2022:1
Utkom från trycket
den 14 januari 2022

beslutade den 10 januari 2022.
Folkhälsomyndigheten beslutar att de allmänna råden till 1 § med rubrikerna
"Försiktighetsåtgärder för var och en" och "Du som inte är vaccinerad" i
myndighetens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2021:104) om allas
ansvar att förhindra smitta av covid-19 ska ha följande lydelse.
Försiktighetsåtgärder för var och en
För att vidta försiktighetsåtgärder bör var och en
1. vara uppmärksam på symtom på covid-19,
2. stanna hemma och undvika kontakter med andra människor vid misstanke om covid-19,
3. arbeta hemifrån när arbetet så tillåter,
4. hålla avstånd till andra och undvika offentliga miljöer med trängsel,
särskilt inomhus,
5. anpassa arbetstiden för att kunna resa vid andra tider än i rusningstrafik, och
6. hålla avstånd till andra på arbetsplatsen t.ex. vid möten, i fikarum och
i omklädningsrum.
Dessutom bör vuxna också
1. v älja att resa andra tider än i rusningstrafik eller använda andra färdsätt, som till exempel att gå, cykla eller åka bil för att undvika trängsel
i kollektivtrafik,
2. använda munskydd i kollektivtrafiken när det inte är möjligt att hålla
avstånd till andra resenärer, och
3. begränsa antalet nära kontakter inomhus genom att avstå från större
middagar och fester samt liknande sociala sammanhang.
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Du som inte är vaccinerad
Du som inte är vaccinerad löper ökad risk för svår covid-19. För att undvika att själv bli smittad bör du som inte är vaccinerad vidta särskilda försiktighetsåtgärder. Det innebär att du bör undvika inomhusmiljöer där många
människor samlas.
Dessa allmänna råd gäller inte för personer under 18 år.
Dessa allmänna råd gäller från och med den 12 januari 2022.
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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