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Information till konstrundor och konstvandringar om
åtgärder att förebygga smittspridning enligt den
tillfälliga covid-19-lagen
Den 10 januari i år började den tillfälliga covid-19-lagen och covid-19förordningen att gälla. Regeringen och Folkhälsomyndigheten har
beslutat om föreskrifter som handelsplatser och konsthallar som är
öppna för allmänheten har en skyldighet att följa. Syftet med
föreskrifterna är att förebygga smittspridning genom att undvika
trängsel.
Länsstyrelsen har tillsynsansvar för de verksamheter som omfattas av den
tillfälliga covid-19-lagen. Samma regler gäller för både handelsplatser och
konsthallar.

Handelsplats
Samtliga platser som är öppna för allmänheten och där försäljning sker är sådana
handelsplatser som omfattas av den tillfälliga covid-19-lagen. Detta gäller oavsett
i vilken omfattning försäljning sker och om verksamheten sker på hobbynivå.

Konsthall
Konsthallar kan till exempel vara en samlingsutställning eller annan utställning dit
allmänheten har tillträde och där syftet inte är försäljning.

Vad gäller för handelsplatser och konsthallar?
Varje handelsplats och konsthall har ett eget ansvar att genomföra de åtgärder
som föreskrivs i förordning om särskilda begränsningar för att förhindra spridning
av sjukdomen covid-19 (SFS 2021:8) och Folkhälsomyndighetens föreskrifter
(HSLF-FS 2021:2).
Bland annat måste verksamheten begränsa antalet besökare och utforma lokalen
på ett sätt som är säkert ur smittskyddssynpunkt.
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Tänk på
- Vid beräkning av maxantal får endast tillgänglig yta beaktas. Till tillgänglig yta
räknas inte privata utrymmen, kassadisk, inredning eller annan yta där personer
inte kan röra sig.
- Ett avgränsat utrymme kan vara till exempel en annan våning, en hiss eller ett
avskilt rum.
- Den beräkning som görs gällande maxantal samt de smittskyddsåtgärder som
vidtas måste vara skriftligt dokumenterade.
- Även utrymmen utomhus måste utformas på ett sådant sätt så att trängsel
undviks och att personer kan hålla ett från smittskyddssynpunkt säkert avstånd
från varandra även om ett maxantal inte måste beräknas.

Mer information
Länsstyrelsen har tagit fram informationsblad med gällande regler för
handelsplatser och platser för fritids- och kulturverksamhet. I informationsbladen
som bifogas detta e-postmeddelande framgår samtliga åtgärder som måste
vidtas. Vid rättstillämpning gäller endast den tryckta originalutgåvan av
lagstiftningen. Mer information finns även på vår webbplats.
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E-post: vastragotaland@lansstyrelsen.se
Telefon: 010-224 40 00
www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland

