Omklädningsrum
öppnar 1 juni

Sverige öppnar för
nordiska länder

När matcher och tävlingar för vuxna blev
tillåtna utomhus 1 juni så öppnade även en
del omklädningsrum. Det gäller de yttre
omklädningsrummen vid Björnevi samt
de i Stjernehallen, Torsby liksom omklädningsrummen i GA-hallen, Sysslebäck.
Men fortfarande gäller maxantal vilket
informeras om på varje ställe.

Det innebär att personer som reser till
Sverige från de nordiska länderna, från
och med den 31 maj, inte längre kommer
att beröras av några särskilda inreserestriktioner, till exempel uppvisande av
covid-19-test.

När det gäller omklädningsrum och dusch
vid Valbergsstugan så öppnar de 7 juni.
Lördag 1 maj öppnade Torsby skidtunnel
med en del restriktioner. Bland annat
gäller max två personer i omklädningsrummen. Nu är det även tillåtet att duscha,
bastun är dock fortfarande stängd.

För att få resa in till Sverige från övriga
länder inom EU krävs dock även fortsättningsvis ett negativt covid-19-test.
Regeringen har också beslutat att förlänga inreseförbudet till Sverige för resor
från tredje land, det vill säga utanför EU
till den 30 juni 2021.
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Fester och studentfirande - vad är det som gäller?
• Fråga: Kan man ha de
aviserade ändrade deltagartaken som stöd för
sin privata studentmottagning? Högst 100 personer
utomhus, till exempel.
• Svar: Nej, dessa regleringar gäller inte för privata
sammankomster.
• Fråga: Vad gäller om jag
hyr en lokal för en privat
fest?
• Svar: Maximalt åtta personer får delta i en fest i en
hyrd lokal. Det gäller även
om alla deltagare är vaccinerade mot covid-19. Det
är den som hyr ut lokalen
som ansvarar för att den
inte används till en privat
sammankomst med fler än
åtta deltagare

• Fråga: Vad gäller för en
privat fest i ett hem eller i
en trädgård?
• Svar: Covid-19 sprids vid
nära kontakt och ofta i
hemmiljö.
För privata sammankomster, som fester, gäller dels
den så kallade skyddsplikten i smittskyddslagen,
dels Folkhälsomyndighetens allmänna råd och
rekommendationer som
bygger på skyddsplikten.
En av rekommendationerna är att umgås i en
mindre krets så att antalet
nära kontakter minskas
så mycket som möjligt.
Ju färre som samlas desto
bättre. Det innebär att om
du ska fira något bör du

fira tillsammans med så få
som möjligt. Privata fester
i hem och trädgårdar
omfattas inte av juridiskt
bindande regler som kan
tillsynas.
För vaccinerade gäller
samma regler för andra.

Har du frågor om
vad som gäller inom
allehand områden?
På denna sida får du svar
på frågor som många
undrar över:
www.folkhalsomyndigheten.se/smittskyddberedskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/
fragor-och-svar/

