
Checklista till verksamhetsutövare 

Verksamhetsutövare inom handeln 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. 

Tänk på att alla skyddsåtgärder och beräkningar av maxantalet i utrymmen ska finnas 

dokumenterade. Skyddsåtgärderna ska även följas upp.  

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 2021-06-01.  

Checklista för dig som har en handelsplats eller marknad 

Fråga Ja Nej Kommentar 

Handelsplatser och marknader  

Har du begränsat antalet kunder och andra 

besökare på ett sätt som är säkert från 

smittskyddssynpunkt? 

☐ ☐  

Har du utformat verksamhetslokaler samt områden 

och utrymmen utomhus som du disponerar, på ett 

sådant sätt att trängsel undviks och att kunder och 

andra besökare kan hålla ett från 

smittskyddssynpunkt säkert avstånd från 

varandra? 

☐ ☐  

Ser du till att in- och utpassage till 

verksamhetslokaler samt områden och utrymmen 

utomhus som du disponerar, kan ske på ett sådant 

sätt att trängsel undviks? 

☐ ☐  

Gallerior och varuhus 

Vidtar du särskilda smittskyddsåtgärder i syfte att 

undvika att kunder och andra besökare uppehåller 

sig på inomhustorg eller på andra liknande 

områden inomhus? 

☐ ☐  

Gallerior, köpcentrum och varuhus 

Har du spärrat av eller tagit bort möblemang och 

utrustning på inomhustorg och andra liknande 

områden där människor samlas? 

☐ ☐  

  



Handelsplatser, ej gallerior och köpcentrum 

Har du beräknat det maximala antalet kunder eller 

besökare som samtidigt får vistas i verksamhetens 

lokaler inomhus, och för varje avgränsat utrymme 

inomhus?  

☐ ☐  

Har du beräknat maxantalet på sådant sätt att varje 

kund eller besökare, inom varje avgränsat 

utrymme inomhus, kan disponera minst 10 kvm av 

den tillgängliga ytan? 

☐ ☐  

Har du skriftligt dokumenterat maxantalen och hur 

beräkningen har gjorts?  
☐ ☐  

Har du tydligt anslagit maxantalen? ☐ ☐  

Har du säkerställt att maxantalen inte överskrids? ☐ ☐  

Handelsplatser inklusive gallerior och köpcentrum 

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? 

☐ ☐  

  



Marknader 

Har du informerat dina besökare om hur 

smittspridning kan undvikas? 
☐ ☐  

Har du utformat gångar mellan 

försäljningsplatserna så att trängsel undviks? 
☐ ☐  

Erbjuder du besökare möjlighet att tvätta händerna 

med tvål och vatten eller erbjuds 

handdesinfektion? 

☐ ☐  

Har du skriftligt dokumenterat de övriga 

smittskyddsåtgärder som har vidtagits? 
☐ ☐  

Följer du upp de vidtagna smittskyddsåtgärderna? ☐ ☐  

Håller du dig informerad om särskilda 

rekommendationer från FoHM och den regionala 

smittskyddsläkaren? 

☐ ☐  

Marknad inomhus 

Har du beräknat det maximala antalet besökare 

som samtidigt får vistas i en lokal eller annat 

utrymme på marknaden, och för varje avgränsat 

utrymme inomhus? 

☐ ☐  

Har du beräknat maxantalen på sådant sätt att 

varje kund eller besökare, inom varje avgränsat 

utrymme inomhus, kan disponera minst 10 kvm av 

den tillgängliga ytan? 

☐ ☐  

Har du skriftligt dokumenterat maxantalen och hur 

beräkningen har gjorts? 
☐ ☐  

Har du tydligt anslagit maxantalen? ☐ ☐  

Säkerställer du att maxantalen inte överskrids? ☐ ☐  

 

 

Övrigt:  

 

 

 

 


