Verksamhetsutövare inom fritids- och kulturverksamhet som är öppna för
allmänheten, är skyldiga att förebygga smittspridning genom att bedriva
verksamheten på ett sådant sätt att trängsel undviks och att människor kan
hålla ett från smittskyddssynpunkt säkert avstånd från varandra.
Tänk på att alla skyddsåtgärder och beräkningar av maxantalet i utrymmen ska finnas
dokumenterade. Skyddsåtgärderna ska även följas upp.
Tänk även på att du måste ha en strategi för hur du håller dig informerad om särskilda
rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och det regionala smittskyddet. Du ansvarar
själv för att hålla dig uppdaterad om aktuella regler.
Den här checklistan publicerades 2021-03-25.

Checklista för dig med fritids- och kulturverksamhet
Gym-, sport- och badanläggningar, museer och konsthallar samt
nöjesparker, djurparker, temaparker och liknande anläggningar
Fråga

Ja

Nej

Har du beräknat det maximala antalet kunder
eller besökare som samtidigt får vistas i
verksamhetens lokaler inomhus (maxantalet)?

☐

☐

Har maxantalet beräknats för varje avgränsat
utrymme i verksamhetslokaler inomhus där
människor uppehåller sig?

☐

☐

Har maxantalet beräknats på sådant sätt att
varje kund eller besökare, inom varje avgränsat
utrymme inomhus, kan disponera minst 10
kvadratmeter av den tillgängliga ytan?

☐

☐

Har du beräknat det maximala antal kunder
eller besökare som samtidigt får vistas inom ett
anläggningsområde* (maxantalet)?

☐

☐

Har maxantalet inom anläggningsområdet*
beräknats på sådant sätt att varje besökare kan
disponera minst 20 kvadratmeter av den
tillgängliga ytan?

☐

☐

Har du skriftligt dokumenterat det totala
maxantalet och maxantalet för varje avgränsat
utrymme samt hur beräkningen har gjorts?

☐

☐

Kommentar

Har du tydligt anslagit maxantalet, även för
varje avgränsat utrymme i verksamhetslokaler
inomhus där människor uppehåller sig?

☐

☐

Har du säkerställt att maxantalet/maxantalen
inte överskrids?

☐

☐

☐

☐

Har du utformat verksamhetslokaler inomhus
samt områden och utrymmen utomhus och/eller
verksamheten* på ett sådant sätt att trängsel
undviks och att besökare kan hålla ett från
smittskyddssynpunkt säkert avstånd från
varandra?

☐

☐

Har verksamhetsutövaren utformat in- och
utpassage till verksamhetslokaler inomhus samt
områden och utrymmen utomhus och/eller
anläggningsområdet och verksamhetslokaler,
samt till avgränsade områden och utrymmen
utomhus* på ett sådant sätt att trängsel
undviks?

☐

☐

Informeras kunder och besökare om hur
smittspridning kan undvikas?

☐

☐

Erbjuds kunder och besökare möjlighet att
tvätta händerna med tvål och vatten eller
handdesinfektion?

☐

☐

Dokumenterar du de övriga
smittskyddsåtgärder som verksamheten har
vidtagit?

☐

☐

Följs de vidtagna smittskyddsåtgärderna upp?

☐

☐

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

☐

☐

Har du säkerställt att maxantalet för
verksamhetens totala yta för gym-, sport- och
badanläggningar samt museer och konsthallar
aldrig överstiger 500 personer?

Håller du dig informerad om särskilda
rekommendationer från Folkhälsomyndigheten
och den regionala smittskyddsläkaren?
Har du som bedriver verksamhet som har en
tivolianordning eller liknande attraktioner
vidtagit åtgärder för att undvika trängsel i
dessa?

☐

☐

☐

☐

*Med ett anläggningsområde avses samtliga verksamhetslokaler inomhus samt de avgränsade
områden och utrymmen utomhus som den som driver en nöjespark, djurpark, temapark eller
liknande anläggning disponerar.

Övrigt:

