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Smittan ökar, myndigheterna aviserar  
att flera restriktioner kommer
Under förra veckans presskonferenser med regeringen och Folkhälso-
myndigheten m.fl. berättades om att flera restriktioner kan komma att 
beslutas om under denna vecka (vecka 49).

När denna annons går i tryck (måndag 
6/12) har ännu inget beslut fattats. 
Exempel på vad det kan handla om finns på 
www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-
och-press/nyhetsarkiv/2021/december/for-
slag-till-nya-atgarder-vid-okad-smittsprid-
ning. T.ex. allmänna råd till individer om 
avstånd, trängsel och munskydd, allmänna 
råd till arbetsgivare om hemarbete, avstånd, 
digitala möten, allmänna råd till serverings-
ställen och kollektivtrafik.

Håll dig uppdaterad 
Det är viktigt att var och en av oss håller oss 
uppdaterade om vilka lagkrav och rekom-
mendationer som gäller. Genom att följa 
dem bidrar vi alla till att minska risken för 
smittspridning.

Vaccinera dig  
Och myndigheterna säger också med full  
tydlighet att vaccination är den enskilt vikti-
gaste åtgärden för att hålla nere smittsprid-
ningen. Så du som ännu inte vaccinerat 
dig eller inte tagit andra eller tredje dosen 
rekommenderas att göra det så snart det 
finns tillfälle. Du minskar riskerna för att du 
själv drabbas av svår sjukdom och död, och 
för att andra inte ska drabbas heller.

Håll dig uppdaterad, saker kan ändras snabbt
Läs på Folkhälsomyndighetens hemsida folkhalsomyndigheten.se, på  

krisinformation.se och på Region Värmlands hemsida 1177.se/varmland

Lagstadgat: Vaccinationsbevis vid 
större arrangemang inomhus 
Från och med den 1 december måste alla 
arrangörer av allmänna sammankomster 
eller offentliga tillställningar inomhus vidta 
vissa åtgärder mot smittspridning. Som till 
exempel möjlighet för deltagarna att tvätta 
händerna eller tillgång till handsprit.
Om fler än 100 personer deltar 
Allmänna sammankomster och offentliga 
tillställningar inomhus med fler än 100 
personer kan använda vaccinationsbevis 
eller tillämpa mer omfattande smittskydds-
åtgärder. 
Om de använder vaccinationsbevis be-
höver de ändå följa de grundläggande 
smittskyddsåtgärderna. De handlar bland 
annat om att sätta upp information om hur 
smittspridning kan undvikas, ge möjlighet 
till handtvätt och informera personal. De 
behöver också ha rutiner för hur vaccina-
tionsbevis hanteras. Personer under 18 år 
behöver inte visa upp vaccinationsbevis 
(men räknas in i antalet deltagare). De som 
arrangerar eller uppträder räknas inte in i 
de 100 personerna.
Om deltagarna inte behöver visa upp vac-
cinationsbevis ska särskilda smittskyddsåt-
gärder vidtas av arrangörerna istället:

• deltagarna ska ha anvisad sittplats  
• sällskap ska bestå av max åtta personer,
• sällskap ska kunna hålla ett avstånd om 

minst en meter till varandra.

Vaccinationsbevis 
Vaccinationsbevis kan du som fått två doser 
vaccin mot covid-19 skaffa.
Du som har en godkänd svensk e-legitima-
tion kan beställa ett digitalt vaccinationsbe-
vis på www.covidbevis.se.
Om du inte har eller kan använda e-legiti-
mation kan du få ditt covidbevis hemskickat 
till din folkbokföringsadress. Även den som 
saknar folkbokföringsadress kan beställa ett 
vaccinationsbevis.


