Minska smittspridning på gym, sportanläggningar
och badhus som är öppna för allmänheten
Som verksamhetsutövare är du enligt den tillfälliga covid-19-lagen skyldig att bedriva din
verksamhet på ett sätt som gör att människor kan hålla avstånd från varandra. Det får inte
bli trångt i dina lokaler.

Du som driver gym, sportanläggning eller badhus ska:
• Begränsa antalet besökare så att alla människor
som är i verksamhetens lokaler kan hålla avstånd
till varandra.

• Ställa i ordning lokalerna, både inomhus och
utomhus, på ett sätt som gör det lätt för
besökarna att hålla avstånd till varandra.

• Räkna ut hur många besökare som kan vara i
• Ordna så att det finns möjlighet för besökarna att
ta sig in och ut ur lokalerna på ett sätt så att de
lokalerna samtidigt, där varje besökare ska ha
kan hålla avstånd till varandra. Det gäller både för
tillgång till minst 10 kvadratmeter fri lokalyta. Har
lokaler inomhus och utomhus.
du en golvyta på 100 kvadratmeter, där 30
kvadratmeter fylls av hyllor med redskap och 70
• Informera besökare om hur smittspridning
kvadratmeter är lokalyta som besökarna kan
kan undvikas.
använda, då kan du ha 7 besökare inne i lokalen
• Erbjuda besökare möjlighet att tvätta händerna
samtidigt. Om lokalen består av flera avgränsade
med tvål och vatten, eller erbjuda dem handrum måste du räkna ut hur många människor som
desinfektion.
kan vara i varje rum.
• Skriva ned de smittskyddsåtgärder som
• Skriva ned hur många besökare som får vara i loverksamheten utfört.
kalen samtidigt, och visa hur du räknat ut antalet.
• Kontrollera att de åtgärder som genomförts
• Sätta upp skyltar eller lappar i lokalen som berättar
verkligen gjort lokalerna mer smittsäkra.
hur många besökare som får vara där samtidigt.
Om lokalen har flera rum ska verksamheten sätta • Hålla sig informerade om aktuella rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och den
upp skyltar eller lappar i varje rum som berättar
regionala smittskyddsläkaren.
hur många människor som får vara samtidigt i just
det rummet.
• Se till att det inte är fler besökare i dina
lokaler än det maxantal som du har räknat ut.

Det här är en förkortad information om vad den tillfälliga covid-19-lagen kan innebära för
verksamhetsutövare inom gym, sportanläggningar och badhus. Tänk på att tidigare beslutade
föreskrifter och allmänna råd för att minska smittspridningen fortfarande 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.

