
Den 5 november beslutade Folkhälsomyndigheten i samråd med 
smittskyddsläkaren om skärpta allmänna råd för Södermanlands län. Detta till 
följd av den kraftigt ökade smittspridningen i regionen. Råden påverkar oss 
alla, inte minst dig i din roll som företagare och arbetsgivare.
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Skärpta råd i Södermanlands län

Beslutet om skärpta allmänna råd påverkar dig som 
företagare. Om du har personal i din verksamhet behöver 
du vidta ytterligare åtgärder för att minska spridningen 
av coronaviruset. Arbetsplatser pekas ut särskilt i de 
allmänna råden, eftersom en stor del av de som insjuknat 
i covid-19 har smittats på arbetet.

Exempel på åtgärder

• Uppmana personalen att arbeta hemifrån i den mån 
det är möjligt.

• Uppmana personalen att arbeta hemifrån i den mån 
det är möjligt

• Möjliggör flexibel arbetstid så att personalen kan 
undvika att resa med kollektivtrafiken i rusningstid. 

• Skjuta upp tjänsteresor, konferenser och andra 
fysiska möten.

• Minimera antalet besökare vid samma tidpunkt, styr 
besökare till tider när det är mindre trängsel eller 
erbjud digitala alternativ

• Anpassa öppettider genom att utöka eller ändra 

tiderna så att risken för smittspridning minimeras.
• Informera om hur många som får samlas i lokalen 

samtidigt
• Verksamheten bör informera om när det är olämpligt 

att hela familjer eller andra sällskap besöker verksam-
heten tillsammans, om det inte är nödvändigt. Man 
kan även erbjuda aktiviteter utomhus för medföljande 
barn.

Undvik trängsel på serveringsställen

Från och med den 3 november gäller ändrade föreskrifter 
och allmänna råd om tillfälliga smittskyddsåtgärder på 
serveringsställen. Råden gör det tydligare vilka åtgärder 
serveringsställen bör vidta för att förebygga trängsel och 
därmed minska risken för spridning av covid-19.

Läs mer på webbplatsen: https://www.folkhalsomyndig-
heten.se/globalassets/publicerat-material/foreskrifter/
konsoliderade/hslf-fs-2020-37-konsoliderad.pdf

Läs mer på nästa sida!
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Ändrade öppettider på servicecenter  

Under perioden 9 november till och med 26 november 
har servicecenter ändrade öppettider. Detta på grund av 
de skärpta lokala råden från Folkhälsomyndigheten. Vi 
önskar att du i möjligaste mån kontaktar oss via telefon 
eller e-post.

Telefon (måndag-fredag, 8.00-17.00): 0158 - 275 000
E-post: servicecenter@gnesta.se
Besök (måndag - fredag 10.00 -17.00, torsdag 10.00-
19.00, lördagar stängt under perioden)

• Servicecenter kommer vara öppet för besök, men 
vi uppmanar dig att tänka igenom om ärendet är 
nödvändigt.

• Personalen på servicecenter kan vägleda dig om du 
behöver hjälp med till exempel kopiering och utskrift. 
Däremot kan de inte komma ut i lokalen och hjälpa 
dig vid dator eller skrivare som tidigare.

Checklista för verksamheter

Du som bedriver en verksamhet är ansvarig för att 
anpassa den så att du, dina medarbetare, besökare och 
kunder kan följa myndigheternas riktlinjer och råd.

Tänk på följande:

• Gör en riskbedömning och ta fram åtgärder för att 
minska risken för smittspridning.

• Ta fram instruktioner coh rutiner samt utbilda even-
tuell personal därefter.

• Informera besökare och kunder om vad som gäller.
• Se till att det inte uppstår trängsel.
• Se till att det finns möjligheter att tvätta händerna 

med tvål och vatten eller tillhandahåll handsprit.
• Säkerställ en lämplig nivå på städning av ytor och 

utrymmen som nyttjas mycket.

Allmänna råd

• Undvik att resa med kollektivtrafiken eller 
andra allmänna färdmedel, t.ex. buss och 
tunnelbana

• Avstå från att göra onödiga resor, såväl inom 
som utanför regionen eller regiondelen

• Avstå från att besöka personer i riskgrupper 
och personer som bor i särskilda boendeformer 
för äldre

• Avstå från att vistas i inomhusmiljöer där 
människor samlas, t.ex. butiker, köpcentrum, 
museer, bibliotek, badhus och gym. Undantag 
är nödvändiga besök i exempelvis livsmedels-
butiker och apotek

• Avstå från att delta i exempelvis möten, kon-
serter, föreställningar, idrottsträningar, match-
er och tävlingar. 
Träningar för barn och ungdomar i grundsko-
lan omfattas dock inte

• Avstå från att besöka serveringsställen som 
barer, restauranger och caféer

• Undvik att ha fysisk kontakt med andra perso-
ner än de som du bor tillsammans med


