Vi är fortfarande i en pandemi, trots att flera
lättnader införts. Många regler gäller än.
Folkhälsomyndigheten och alla andra vill poängtera att det finns många restriktioner och
råd som fortfarande gäller även om många lättnader kom t.ex. från 1 juli och som väntas
komma om smittspridningen fortsätter att gå ner.

Detta gäller fortfarande

• När du umgås med andra:
- Undvik att vara nära andra, framförallt i
mindre utrymmen under längre tid.
- Umgås utomhus och i mindre grupper.
• När du är på restaurang:
- Sitt ner när du äter
- Håll avstånd mellan sällskap, minst
en meter. Även utomhus ska man hålla
avstånd till de man inte känner.
- Max åtta personer per sällskap inomhus,
mot fyra tidigare.
• När du handlar i butik och köpcentrum:
- Fortfarande gäller reglerna för hur
många som får vistas i en butik.
- Fortsätt hålla avstånd till andra
- Undvik handla om det är trängsel
- Inget krav längre på att handla ensam.
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• Resor, oavsett om det är inom Sverige
eller utanför landet
- Vidta smittskyddsåtgärer vid nya kontakter
- Håll avstånd till andra och var försiktig
vid resor, ta reda på vilka regler som gäller dit du kommer.
- Var vaksam på symtom, isolera dig och
testa dig och ta dig hem på ett säkert sätt.
- Om du rest utomlands, när du kommer
hem igen gäller regler om testning och
isolering.
• Fester och privata sammankomster:
- Undvik större fester
- Träffas helst utomhus
• Det är allas ansvar att förhindra smittspridning, det gäller fortfarande.

Omsättningsstöd till
näringsidkare

Driver du en enskild firma vars omsättning har minskat i större omfattning till
följd av coronapandemin?
Då kan du ansöka om ekonomiskt stöd
för enskilda näringsidkare. Sista ansökningsdag för stödperioden mars till juni
2021 är den 15 september 2021. Ansök
via boverket.se/sv/e-tjanster/login.

Covidbevis från 1 juli

Med ett covidbevis visar du på ett enkelt
och säkert sätt att du har blivit vaccinerad mot covid-19.
Från den 1 juli kan du använda ditt
covidbevis vid resor inom Europa. Sju
dagar efter att du har blivit fullvaccinerad kan du hämta ditt covidbevis.
Det gör du genom att logga in på www.
covidbevis.se. Du behöver ha en svensk
e-legitimation. Om du saknar e-legitimation kan du få ditt covidbevis på papper
postat till din folkbokföringsadress.
Det är Ehälsomyndigheten som
utfärdar covidbevis
Mer information om covidbevis hittar du
hos ehalsomyndigheten.se eller via deras
telefon 0771-766 200. De har telefontid på
vardagar kl. 8-18.

Efter sommaren: Vaccination erbjuds till 16-17-åringar
Folkhälsomyndigheten rekommenderar att alla vaccinerar sig, oavsett ålder. Det gör att
smittrisken minskar i befolkningen. Håll utkik i media och på 1177.se för att se när det är
dags för dig att boka tid. Just nu är det åldersgruppen 18 år och äldre som kan boka tid.

