
Checklista till verksamhetsutövare 

Du som anordnar en allmän sammankomst eller offentlig tillställning behöver 
säkerställa att du vidtar lämpliga åtgärder för att undvika spridning av covid-19. 

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 2021-12-01. 

 

Checklista för dig som anordnar allmänna sammankomster och 
offentliga tillställningar (AS/OT) 

Smittskyddsåtgärder inomhus för samtliga AS/OT, förutom mässor, 
marknader och tivolinöjen 

Fråga Ja Nej Kommentar 

Har du utformat lokaler, områden och utrymmen 

som du disponerar på ett sådant sätt att trängsel 

undviks och att deltagare kan hålla ett från 

smittskyddssynpunkt säkert avstånd från varandra?  

☐ ☐ 

 

Har du sett till att in- och utpassage till lokaler, 

områden och utrymmen som du disponerar kan ske 

på ett sådant sätt att trängsel undviks? 

☐ ☐  

Som stöd för vilka åtgärder som kan vara lämpliga för att uppfylla ovanstående två punkter, 

se Folkhälsomyndighetens allmänna råd längre ner i checklistan. De allmänna råden gäller 

för dig som inte använder vaccinationsbevis som smittskyddsåtgärd. 

 

Har du informerat deltagare om hur smittspridning 

kan undvikas? 
☐ ☐  

Har du erbjudit deltagare möjlighet att tvätta 

händerna med tvål och vatten eller erbjuda 

handdesinfektion. 
☐ ☐  

Har du skriftligt dokumenterat de övriga 

smittskyddsåtgärderna som verksamheten har 

vidtagit? 

☐ ☐  

Har du följt upp de vidtagna smittskyddsåtgärderna? ☐ ☐  

Har du säkerställt att personal får relevant 

information om åtgärder för att förhindra smitta? 
☐ ☐  



Håller du dig informerad om särskilda 

rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och 

den regionala smittskyddsläkaren? 
☐ ☐  

Vaccinationsbevis* vid arrangemang inomhus med fler än 100 deltagare 

Har du upprättat tillräckliga rutiner för att 

kontrollera vaccinationsbevisets äkthet, förvissa dig 

om att det uppfyller kraven för beviset och 

säkerställa att beviset har utfärdats till den som visar 

upp det? 

☐ ☐  

Har du upprättat tillräckliga rutiner för att förvissa 

dig om att personer som inte kan uppvisa ett 

vaccinationsbevis är under 18 år och/eller på grund 

av medicinska skäl inte bör vaccinera sig? 

☐ ☐  

Följer du den framtagna rutinen för kontroll och 

fungerar den på ett tillfredsställande sätt? 
☐ ☐  

Har du skriftligt dokumenterat och följt upp rutinen? ☐ ☐  

 

*Vaccinationsbevis som visar att deltagaren har vaccinerats med det totala antalet doser 

vaccin mot sjukdomen covid-19 minst två veckor före sammankomsten eller tillställningen.  

Kravet på vaccinationsbevis gäller inte för personer under 18 år och för personer som på 

grund av medicinska skäl inte bör vaccinera sig mot sjukdomen covid-19. Med medicinska 

skäl avses kontraindikationer mot vaccinering mot sjukdomen covid-19. Vilka dessa är 

framgår av vaccinets produktinformation. 

För att en person ska anses vara vaccinerad med det totala antalet doser vaccin mot 

sjukdomen covid-19 ska hen ha fått 

1. två doser av Comirnaty (Pfizer/BioNTech), Spikevax (Moderna), Vaxzevria (Astra 

Zeneca), eller 

2. en dos av Covid-19 Vaccine Janssen. 

Smittskyddsåtgärder vid arrangemang inomhus med fler än 100 deltagare 
utan vaccinationsbevis 

Har du begränsat antalet deltagare i lokaler och 

avgränsade områden eller utrymmen som du 

disponerar på ett sätt som är säkert från 

smittskyddssynpunkt? 

☐ ☐ 

 

Som stöd för vilka åtgärder som kan vara lämpliga för att uppfylla ovanstående punkt, se 

Folkhälsomyndighetens allmänna råd längre ner i checklistan. De allmänna råden gäller för 

dig som inte använder vaccinationsbevis som smittskyddsåtgärd. 

Har du sett till att deltagarna har en anvisad sittplats? ☐ ☐  



Har du sett till att sällskap kan hålla ett avstånd om 

minst 1 meter i sidled samt framåt och bakåt från 

andra sällskap? 
☐ ☐  

Har du sett till att antalet deltagare i ett och samma 

sällskap uppgår till högst 8 personer? 
☐ ☐  

 

Antalet deltagare får dock alltid uppgå till 100.  

Deltagarantalet kan begränsas av lokalen eller områdets storlek, om antalet är fler än 100 

deltagare. Detta då varje sällskap ska kunna hålla minst 1 meters avstånd i sidled, framåt och 

bakåt från andra sällskap. Ståplatser är inte heller möjligt vid denna typ av arrangemang om 

det är fler än 100 deltagare.  

 

 

*Vaccinationsbevis som visar att deltagaren har vaccinerats med det totala antalet doser 

vaccin mot sjukdomen covid-19 minst två veckor före sammankomsten eller tillställningen.  

Kravet på vaccinationsbevis gäller inte för personer under 18 år och för personer som på 

grund av medicinska skäl inte bör vaccinera sig mot sjukdomen covid-19. Med medicinska 

skäl avses kontraindikationer mot vaccinering mot sjukdomen covid-19. Vilka dessa är 

framgår av vaccinets produktinformation. 

För att en person ska anses vara vaccinerad med det totala antalet doser vaccin mot 

sjukdomen covid-19 ska hen ha fått 

1. två doser av Comirnaty (Pfizer/BioNTech), Spikevax (Moderna), Vaxzevria (Astra 

Zeneca), eller 

2. en dos av Covid-19 Vaccine Janssen. 

 

Mässor  

Har du begränsat antalet besökare och utställare i 

lokaler och avgränsade områden eller utrymmen 

utomhus som du disponerar på ett sätt som är säkert 

från smittskyddssynpunkt? 

☐ ☐ 

 

Har du utformat lokaler samt områden och 

utrymmen utomhus som du disponerar, på ett sådant 

sätt att trängsel undviks och att besökare och 

utställare kan hålla ett från smittskyddssynpunkt 

säkert avstånd från varandra? 

☐ ☐ 

 

Ser du till att in- och utpassage till lokaler samt 

områden och utrymmen utomhus som du disponerar 

kan ske på ett sådant sätt att trängsel undviks? 

☐ ☐ 

 



Som stöd för vilka åtgärder som kan vara lämpliga för att uppfylla ovanstående tre punkter, 

se Folkhälsomyndighetens allmänna råd för mässor längre ner i checklistan. De allmänna 

råden gäller för samtliga mässor. 

 

Mässor inomhus 

Har du informerat besökare och utställare om hur 

smittspridning kan undvikas? 
☐ ☐  

Erbjuder du besökare och utställare möjlighet att 

tvätta händerna med tvål och vatten eller erbjuds 

handdesinfektion? 
☐ ☐  

Har du utformat gångar mellan försäljningsplatserna 

eller montrarna så att trängsel undviks? 
☐ ☐  

Har du skriftligt dokumenterat de övriga 

smittskyddsåtgärderna som har vidtagits? 
☐ ☐  

Har du följt upp de vidtagna smittskyddsåtgärderna? ☐ ☐  

Håller du dig informerad om särskilda 

rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och 

den regionala smittskyddsläkaren? 
☐ ☐  

* En mässa är en offentlig tillställning där flera näringsidkare visar upp och demonstrerar 

produkter, till skillnad från en marknad där huvudsyftet är att bedriva handel och försäljning 

av varor. 

    

Folkhälsomyndighetens allmänna råd för allmänna sammankomster och offentliga 

tillställningar som inte använder vaccinationsbevis (gäller ej mässor). 

För att undvika att trängsel uppstår kan anordnaren  

1. vidta åtgärder för att sprida ut deltagares ankomsttid,  

2. informera deltagare om vilka dagar och tider det är mindre risk för trängsel när 

sammankomsten eller tillställningen pågår under flera dagar, exempelvis en mässa,  

3. anvisa deltagare till olika och särskilt angivna in- eller utgångar,  

4. ta fram alternativa lösningar till fysiska köer,  

5. anvisa vilket avstånd som deltagare bör hålla till varandra i en lokal, på det avgränsade 

området eller utrymmet som anordnaren disponerar och vid köer, t.ex. genom markeringar på 

golvet eller marken,  

6. anvisa i vilken riktning som deltagarna bör förflytta sig, och  

7. förhindra folksamlingar i t.ex. en foajé och liknande utrymmen genom att personal på plats 

vägleder deltagarna för att det ska vara en jämn genomströmning.  

Dessa allmänna råd gäller inte för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar 

som använder vaccinationsbevis. 

 



Folkhälsomyndighetens allmänna råd för samtliga mässor – oavsett om de använder 

vaccinationsbevis eller inte som smittskyddsåtgärd: 

Du som anordnar en mässa inomhus som omfattar särskilda risker ur smittskyddssynpunkt 

bör göra en riskbedömning och vidta särskilda åtgärder för att minska risken för 

smittspridning vid de situationer som bedömts innebära en ökad risk. Sådana situationer kan 

exempelvis vara när besökare uppehåller sig på en och samma plats i mässområdet under en 

längre tid såsom vid en föreläsning eller ett föredrag. 

 

 

 

Övrigt:  

 
 




