
Minska smittspridning i handeln
Verksamheter är enligt den tillfälliga covid-19-lagen 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.

Denna information publicerades 2021-06-01. Du ansvarar själv för att hålla dig uppdaterad om aktuella 
regler. Detta är en förkortad information om vad den tillfälliga covid-19-lagen kan innebära för verksamhets-
utövare inom handeln. Observera att redan tidigare beslutade lagar, förordningar, föreskrifter och allmänna 

råd för att minska smittspridningen fortsatt gäller. 

För att se fullständig lag och förordningstext hänvisas till riksdagen.se. För att se fullständig föreskrift, 
allmänna råd och allmän information hänvisas till folkhalsomyndigheten.se. Regionens information om 

covid-19 hittar du på 1177.se. Kontaktuppgifter till Länsstyrelsen samt aktuell information om tillsyn utifrån 
covid-19-lagen hittar du på lansstyrelsen.se.

Åtgärder gallerior, köpcentrum och 
varuhus ska vidta:
• Spärra av eller ta bort möblemang och utrustning 

på inomhustorg och andra liknande områden där 
människor samlas. Detta gäller inte enstaka sittplatser 
för vila, hygienutrymmen eller andra liknande inrätt-
ningar. 

• Gallerior och varuhus ska vidta särskilda smittskydd-
såtgärder i syfte att undvika att kunder och andra 
besökare uppehåller sig på inomhustorg eller på andra 
liknande områden inomhus. 

Åtgärder handelsplatser och markna-
der inomhus, exklusive gallerior och 
köpcentrum, ska vidta:
• Beräkna det maximala antalet kunder eller  

besökare som får vistas i verksamhetslokalen inomhus 
eller inom ett anläggningsområde eller annat utrymme 
på marknaden, även för varje avgränsat utrymme.

• Beräkna maxantalet på sådant sätt att varje kund eller 
besökare, inom varje avgränsat utrymme inomhus, kan 
disponera minst 10 kvadratmeter av den tillgängliga 
ytan. 

• Säkerställ att maxantalet i verksamhetslokaler inom-
hus inte överskrids, även för varje avgränsat utrymme.

• Dokumentera skriftligt maxantalet och hur beräkning-
en har gjorts, även för varje avgränsat utrymme.

• Anslå tydligt maxantalet i verksamhetslokaler  
inomhus där människor uppehåller sig, även för varje 
avgränsat utrymme.

Åtgärder som alla handelsplatser 
inklusive marknader ska vidta:
• Begränsa antalet kunder och andra besökare på 

 ett sätt som är säkert ur smittskyddssynpunkt.

• Utforma verksamhetslokaler samt områden och utrym-
men utomhus på ett sådant sätt att trängsel undviks 
och att kunder och andra besökare kan hålla ett från 
smittskyddssynpunkt säkert avstånd från varandra. För 
marknader ska gångar mellan försäljningsplatserna 
utformas så att trängsel undviks.

• Utforma in- och utpassage till verksamhetslokaler 
samt områden och utrymmen utomhus på ett sådant 
sätt att trängsel undviks.

• Informera kunder och besökare om hur smittspridning 
kan undvikas.

• Erbjuda kunder och besökare möjlighet att tvätta hän-
derna med tvål och vatten eller erbjuda  
handdesinfektion.

• Dokumentera skriftligt de övriga smittskyddsåtgärder 
som verksamheten har vidtagit.

• Följa upp de vidtagna smittskyddsåtgärderna.

• Hålla sig informerad om särskilda rekommendationer 
från Folkhälsomyndigheten och den regionala  
smittskyddsläkaren.

Åtgärd för alla handelsplatser,  
exklusive marknader:
• Säkerställ att personalen får adekvat information om 
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Allmänna råd till dig som bedriver 
marknad:
Ett sätt att säkerställa att trängsel undviks på en 
marknad utomhus är att tilldela försäljarna en  
anvisad plats med ett avstånd om minst 2 meter åt 
alla håll. I gångarna bör avståndet vara längre än 2 
meter. 

Trängsel kan undvikas genom att:

1. Låta marknaden pågå under flera dagar

2. Informera besökare om att handla ensamma om 
man inte handlar med personer som har behov av 
stöd eller barn

3. Anvisa i vilken riktning besökare bör förflytta sig

4. Personer på plats vägleder besökare för att det ska 
vara en jämn genomströmning och förhindra  
folksamlingar.

Råd om hur trängsel kan undvikas och  
förslag på information du kan ge till  

dina kunder om de allmänna råden för att  
förhindrsmittspridning hittar du på  

folkhalsomyndigheten.sefolkhalsomyndigheten.se

Läs mer om vilka  
begränsningar som  
gäller för handelsplatser på 
Länsstyrelsen i Dalarnas 
läns webbplats eller via 
övre QR-koden till höger.

Se en informationsfilm 
på YouTube om vad som 
gäller för dig som driver 
butik via nedre QR-koden 
till höger.

Så här gör du:

Öppna din mobilkamera 
eller app som läser QR- 
kod och håll över koden  
så skickas du vidare till  
informationen på  
webbplatsen.
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