Checklista till verksamhetsutövare
Verksamhetsutövare som anordnar allmänna sammankomster eller offentliga
tillställningar är skyldiga att förhindra smittspridning genom att bedriva
verksamheten på ett sådant sätt att trängsel undviks och att människor kan
hålla ett från smittskyddssynpunkt säkert avstånd från varandra
Du som anordnar en allmän sammankomst eller offentlig tillställning ska begränsa antalet
deltagare i lokaler och avgränsade områden eller utrymmen som du disponerar på ett sätt som
är säkert från smittskyddssynpunkt.
Antalet deltagare som samtidigt besöker en allmän sammankomst eller offentlig tillställning
får dock högst uppgå till
1. 50 deltagare om sammankomsten eller tillställningen anordnas inomhus,
2. 300 deltagare om sammankomsten eller tillställningen anordnas inomhus och deltagarna
anvisas en sittplats,
3. 600 deltagare om sammankomsten eller tillställningen anordnas utomhus, och
4. 3000 deltagare om sammankomsten eller tillställningen anordnas utomhus och deltagarna
anvisas en sittplats.
För idrottstävlingar utomhus i form av motionslopp eller liknande får i stället antalet
idrottsutövare som samtidigt befinner sig i start- och målområdet sammanlagt uppgå till högst
900.
En allmän sammankomst som hålls för religionsutövning med anledning av dödsfall får dock
alltid ha 20 deltagare.
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 som anordnar allmänna sammankomster och
offentliga tillställningar (AS/OT)
Fråga

Ja

Nej

☐

☐

Sektioner
Har du delat upp den lokal, det område eller
utrymme där den allmänna sammankomsten eller
offentliga tillställningen hålls i sektioner?

Kommentar

Fråga

Ja

Nej

Har du säkerställt att deltagare från olika sektioner
inte kommer i kontakt med varandra under eller i
direkt anslutning till sammankomsten eller
tillställningen?

☐

☐

Klarar du deltagarbegränsningarna för varje sektion?

☐

☐

Har du till varje sektion in- och utgångar som är
separerade från andra sektioner?

☐

☐

Har du ordnat ett avstånd om minst 2 meter mellan
sektionerna?

☐

☐

Om det finns hygienutrymmen, serveringsställen,
handelsplatser eller liknande inrättningar, är dessa
separerade från andra sektioner eller på annat sätt
avdelade så att besökare från olika sektioner inte
kommer i kontakt med varandra?

☐

☐

☐

☐

Deltar högst 300 deltagare?

☐

☐

Ser du till att sällskap kan hålla ett avstånd om minst
1 meter i sidled samt framåt och bakåt från andra
sällskap i lokalen som du disponerar?

☐

☐

Ser du till att antalet deltagare i ett och samma
sällskap uppgår till högst åtta personer?

☐

☐

Om ett sällskap uppgår till fler än åtta deltagare, ser
du till att dela upp sällskapet med högst åtta
deltagare i varje?

☐

☐

☐

☐

Deltar högst 3000 deltagare?

☐

☐

Ser du till att sällskap kan hålla ett avstånd om minst
1 meter i sidled samt framåt och bakåt från andra
sällskap i en lokal, på ett avgränsat område eller
utrymme som du disponerar?

☐

☐

Ser du till att antalet deltagare i ett och samma
sällskap uppgår till högst åtta personer?

☐

☐

Utan anvisad sittplats inomhus
Deltar högst 50 deltagare?
Anvisad sittplats inomhus

Utan anvisad sittplats utomhus
Deltar högst 600 deltagare?
Anvisad sittplats utomhus

Kommentar

Fråga

Ja

Nej

Om ett sällskap uppgår till fler än åtta deltagare, ser
du till att dela upp sällskapet med högst åtta
deltagare i varje?

☐

☐

Idrottstävlingar utomhus i form av motionslopp eller liknande
Uppgår antalet idrottsutövare som samtidigt befinner
sig i start- och målområdet sammanlagt till högst
900?

☐

☐

Delar du upp idrottsutövarna i mindre startgrupper
med olika starttider?

☐

☐

Har du tydligt avgränsat start- och målområdet?

☐

☐

Har du säkerställt att enbart idrottsutövare och
funktionärer får befinna sig i start- och målområdet?

☐

☐

☐

☐

Detta gäller även för andra idrottstävlingar utomhus
som allmänheten kan delta i som utövare och som
huvudsakligen genomförs i eller på vatten, i skog
och mark eller på väg.
Demonstrationer utomhus
Ser du till att antalet deltagare högst uppgår till
1800?

Krav på ytterligare smittskyddsåtgärder för samtliga AS/OT
Har du utformat lokaler, områden och utrymmen
som du disponerar på ett sådant sätt att trängsel
undviks och att deltagare kan hålla ett från
smittskyddssynpunkt säkert avstånd från varandra?

☐

☐

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

☐

☐

Informerar du deltagare eller idrottsutövare om hur
smittspridning kan undvikas?

☐

☐

Erbjuder du deltagare eller idrottsutövare möjlighet
att tvätta händerna med tvål och vatten eller erbjuds
handdesinfektion?

☐

☐

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

☐

☐

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

☐

☐

Kommentar

Fråga

Ja

Nej

Följer du upp de vidtagna smittskyddsåtgärderna?

☐

☐

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

☐

☐

Övrigt:

Kommentar

