Checklista till verksamhetsutövare
Verksamhetsutövare inom viss fritids- och kulturverksamhet som är öppna för
allmänheten, ska vidta lämpliga åtgärder för att förhindra smittspridning.
Verksamheten ska så lång som möjligt bedrivas på ett sådant sätt att trängsel
undviks och att människor kan hålla ett från smittskyddsynpunkt säkert
avstånd från varandra.
Du ansvarar själv för att hålla dig uppdaterad om aktuella regler. Ha en strategi för hur du
håller dig informerad om särskilda rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och det
regionala smittskyddet.
Den här checklistan publicerades 2021-07-15

Checklista för dig med fritids- och kulturverksamhet
Fråga

Ja

Nej

Kommentar

Gym-, sport- och badanläggningar, museer och konsthallar samt
nöjesparker, djurparker, temaparker och liknande anläggningar inklusive
stadigvarande tivolinöjen och tivolianordningar i nöjesparker och liknande
anläggningar
Gym-, sport- och badanläggningar, museer och konsthallar
Har du utformat verksamhetslokaler inomhus samt
områden och utrymmen utomhus som du
disponerar, på ett sådant sätt att trängsel undviks
och att besökare kan hålla ett från
smittskyddssynpunkt säkert avstånd från varandra?

☐

☐

Har du sett till att in- och utpassage till
verksamhetslokaler inomhus samt områden och
utrymmen utomhus som du disponerar, kan ske på
ett sådant sätt att trängsel undviks?

☐

☐

Informerar du dina kunder och besökare om hur
smittspridning kan undvikas?

☐

☐

☐

☐

Erbjuder du dina kunder och besökare möjlighet att
tvätta händerna med tvål och vatten eller erbjuds
handdesinfektion?

☐

☐

☐

☐

Har du skriftligt dokumenterat de övriga
smittskyddsåtgärder som verksamheten har
vidtagit?

☐

☐

☐

☐

Fråga

Ja

Nej

Kommentar

Följer du upp de vidtagna smittskyddsåtgärderna?

☐

☐

☐

☐

Säkerställer du att personalen får adekvat
information om hygienåtgärder för att förhindra
smitta?

☐

☐

☐

☐

Håller du dig informerad om särskilda
rekommendationer från FoHM och den regionala
smittskyddsläkaren?

☐

☐

☐

☐

Nöjesparker, djurparker, temaparker och liknande anläggningar samt stadigvarande
tivolinöjen och tivolianläggningar i nöjesparker och liknande anläggningar
Har du utformat verksamheten på ett sådant sätt att
trängsel undviks och att besökare kan hålla ett från
smittskyddssynpunkt säkert avstånd från varandra?

☐

☐

Ser du till att in- och utpassage till
anläggningsområdet och verksamhetslokaler, samt
till avgränsade områden och utrymmen utomhus,
kan ske på ett sådant sätt att trängsel undviks?

☐

☐

Informerar du dina kunder och besökare om hur
smittspridning kan undvikas?

☐

☐

Erbjuder du dina kunder och besökare möjlighet att
tvätta händerna med tvål och vatten eller erbjuds
handdesinfektion?

☐

☐

Har du skriftligt dokumenterat de övriga
smittskyddsåtgärder som verksamheten har
vidtagit?

☐

☐

Följer du upp de vidtagna smittskyddsåtgärderna?

☐

☐

Säkerställer du att personalen får adekvat
information om hygienåtgärder för att förhindra
smitta?

☐

☐

Håller du dig informerad om särskilda
rekommendationer från FoHM och den regionala
smittskyddsläkaren?

☐

☐

Övrigt:

