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Föreskrifter 
om ändring i Folkhälsomyndighetens föreskrifter och 
allmänna råd (HSLF-FS 2020:12) om allas ansvar att 
förhindra smitta av covid-19 m.m.;

beslutade den 28 juni 2021.

Folkhälsomyndigheten beslutar i fråga om Folkhälsomyndighetens föreskrif-
ter och allmänna råd (HSLF-FS 2020:12) om allas ansvar att förhindra smitta 
av covid-19 m.m.

dels att de allmänna råden till 1 § med rubrikerna Munskydd i kollektiv-
trafiken för personer födda 2004 och tidigare samt Bedriva idrotts- och fri-
tidsaktiviteter på ett sätt som minimerar risken för smitta ska upphöra att gälla,

dels att de allmänna råden till 2 § med rubrikerna Föreningar m.m. och För-
eningar för idrott, kultur och fritid ska upphöra att gälla,

dels att de allmänna råden till 1 kap. 7 och 8 §§ ska upphöra att gälla,
dels att de allmänna råden till 1 § med rubrikerna Smittskyddsåtgärder vid 

nya kontakter, Håll avstånd till andra och undvik miljöer med trängsel samt 
Res på ett sätt som minimerar risken för smitta ska ha följande lydelse, 

dels att de allmänna råden till 2 § med rubrikerna Arbetsplatser, och Kollek-
tivtrafik och allmänna färdmedel ska ha följande lydelse.

Smittskyddsåtgärder vid nya kontakter

Det är viktigt att vidta smittskyddsåtgärder när du umgås med andra personer 
än de som du normalt träffar. Du bör därför  
1. undvika att vara nära andra, framförallt i mindre utrymmen under en läng-

re tid, och
2. umgås utomhus och i mindre grupper. 

Håll avstånd till andra och undvik miljöer med trängsel 

Du bör hålla avstånd till andra människor. Det är särskilt viktigt vid längre 
kontakter och när du är inomhus. Du bör undvika platser som exempelvis 
 butiker, köpcentrum och kollektivtrafik, om det är trängsel där. 
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Res på ett sätt som minimerar risken för smitta 

Du bör resa på ett sätt som minimerar risken för smitta. Det kan innebära att 
du i första hand använder andra färdsätt än kollektivtrafik och andra allmänna 
färdmedel där platsbiljett inte erbjuds, som till exempel att gå, cykla eller åka 
bil. 

Vid längre resor kan det innebära att du 
1. vidtar smittskyddsåtgärder vid nya kontakter under resan och på resmålet, 

och 
2. säkerställer att du kan isolera dig på ditt resmål eller kan ta dig hem på ett 

sätt som minimerar risken för smittspridning om du utvecklar symtom på 
covid-19.

Vid resor till andra länder bör du iaktta särskild försiktighet samt hålla dig 
informerad om vilka regler och rekommendationer som gäller vid inresa i Sve-
rige.

Arbetsplatser 

Alla arbetsplatser bör vidta åtgärder för att anställda ska kunna följa dessa 
föreskrifter och allmänna råd. 

Sådana åtgärder kan till exempel vara att 
1. uppmana personal att arbeta hemifrån när så är möjligt och erbjuda förut-

sättningar för det, 
2. genomföra tjänsteresor, konferenser och liknande arrangemang på ett 

smittsäkert sätt, 
3. ge anställda möjlighet att hålla avstånd till varandra, till exempel vid 

 möten, i fikarum och i omklädningsrum, samt 
4. ge anställda möjlighet att regelbundet tvätta sina händer med tvål och vat-

ten eller att använda handdesinfektion. 

Kollektivtrafik och allmänna färdmedel 

För att undvika spridning av covid-19 inom kollektivtrafiken och allmänna 
färdmedel bör verksamheterna 
1. se till att trafiken kan köras i den omfattning som behövs för att minska 

risken för trängsel, och
2. informera sina passagerare om hur de kan minska risken för smittsprid-

ning. 

Dessa allmänna råd gäller från den 1 juli 2021.

Folkhälsomyndigheten

JOHAN CARLSON

Bitte Bråstad
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