Uppföljning tillsyn tillfällig covid-19-lagen
Vecka 35-36 2021
Frågor till länsstyrelserna

Hur har tillsynen bedrivits under föregående vecka?
Information och rådgivning på plats och rådgivning över telefon.
Kontroll på plats hos verksamhetsutövare.
Uppföljning på plats och på distans med verksamheter som haft avvikelser vid tillsyn. Komplettering via mail rörande skriftig
dokumentation av utförda åtgärder hos verksamheten.
Kontakt via telefon och mail med arrangörer av allmänna sammankomster och offentliga tillställningar.
Telefon- och mailkontakt med arrangörer inför kommande evenemang samt fysiska fältbesök vid evenemangstillfällen.

Generella iakttagelser och slutsatser
Under v.35 och v.36 har det arrangerats många större evenemang i länet vilket har lett till ett stort antal tillsynsåtgärder där
enheten skickat ut information och haft kontakt över mail eller telefon dagarna innan evenemanget ägt rum.
Flera arrangörer har välkomnat kontakten med länsstyrelsen och möjligheten att tillsammans planera för ett så smittsäkert
evenemang som möjligt.
I flera fall har också tillsyn på plats skett för att följa upp de åtgärder som överenskommits med arrangören.
Flera verksamhetsutövare har vid tillsyn uttryckt en osäkerhet över vilka restriktioner som gäller och hur de kommer se ut i
framtiden och att de har svårt att hålla sig uppdaterade vad det är som gäller för just deras verksamhet.
De brister som uppdagas vid tillsyn handlar framförallt om att verksamheten ej har dokumenterat sina åtgärder.
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En samlad bedömning utifrån kontakt med allmänhet, kommuner, regionens smittskyddsenhet och egen riskbedömning har
legat till grund för urvalet.
Enheten prioriterar kontakt med arrangörer av allmänna sammankomster och offentliga tillställningar runt om i länet samt
återbesök på handelsplatser med förväntat högt besökstryck. Dialog och informationsutskick kring smittskyddsåtgärder
arenasporterna, exempelvis ishockey, måste vidta inför säsongs- och seriestarter.
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