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SMST 2006-0044 

Rekommendationer från Smittskyddsläkaren i Region Stockholm för att 
undvika smittspridning i sommar 

Dessa rekommendationer är beslutade av Smittskyddsläkare Per Follin 11 juni i enlighet med 1 § 
Folkhälsomyndigheten förskrift HSLF-FS 2020:12. 

Region Stockholm har ett fortsatt ansträngt läge i sjukvården till följd av insjuknade i covid-19. 
Detta samtidigt som hälso- och sjukvårdspersonal, som kontinuerligt från mars månad arbetat 
intensivt med att vårda patienter med covid-19, måste ha avlastning och återhämtning för att 
kunna orka med sommaren och hösten. Stockholm har också drabbats värre än många andra 
regioner vilket gör att vi i Region Stockholm tvingas ta ett större ansvar för att motverka 
fortsatt smittspridning. 

Bestämmelser om var och ens ansvar att medverka till att förhindra smittspridning av 
smittsamma sjukdomar och var och ens skyldighet att vidta de åtgärder som krävs för att 
skydda andra mot smittrisk finns i 2 kap. 1 och 2 §§ smittskyddslagen och i 
Folkhälsomyndigheten föreskrift 2020:12. Utifrån dessa krav och rekommendationer om allas 
ansvar att undvika att smitta sprids vill Smittskyddsläkaren i Stockholm rekommendera 
följande för att undvika smitta i sommar: 

Utgångspunkten är att var och en ska göra vad de kan för att inte själv bli smittad 
och för att undvika att smitta andra! 
 
1. Oavsett om det gäller arbete eller fritid ska du alltid stanna hemma även om du bara 

känner sig lite förkyld eller sjuk. 
2. Res med kollektivtrafiken endast om du måste. 
3. Från och med 13 juni kan du resa till andra delar av landet – men endast om du är helt 

utan symtom. Tänk igenom i förväg hur du ska undvika smittspridning under resan och 
vistelsen. 

4. Trängsel leder till smitta! Undvik därför större sociala evenemang. Var kvar i din ”bubbla” 
med dina närmaste. Om du ska träffa andra människor utanför det egna hushållet eller 
arbetsplatsen, gör det helt utomhus och även då bör du hålla avstånd – helst två meter. 

5. Håll avstånd – i kollektivtrafiken, på stranden, i parken, på arbetsplatsen, på restaurangen 
och i affären. Observera att du måste göra vad du kan för att undvika att bli smittad och för 
att undvika att smitta andra. Vi alla kan fortfarande göra mycket för att hindra 
smittspridning. 
Den som håller i verksamheten, t ex en restaurang, har också ett ansvar för att motverka 
trängsel och därmed förebygga smittspridning.  

 
Genom att leva efter dessa rekommendationer från Smittskyddsläkaren i 
Stockholm tar du din del av ansvaret för att vi inte får en fortsatt smittspridning 
av covid-19 och för att hälso- och sjukvården i Stockholm ska klara sitt uppdrag 
under sommaren 2020. 
 
 
 
Per Follin 
Smittskyddsläkare  
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