
Ny pandemilag med dokumentationskrav 

Den nya pandemilagen (och dess föreskrifter) föreskriver att du som företag ska dokumentera 
smittskyddsåtgärder som din verksamhet har vidtagit och uppföljning. Ni ska klargöra vem eller vilka 
som har ansvar för smittskyddsåtgärderna och samt följa upp och dokumentera. Se exempel på 
uppföljning nedan. 

Exempel på regelbunden uppföljning för dokumentation: 

1. Är skyltad information uppdaterad?
2. Är det tejpat avstånd på golvet - 1,5 meter från säljarens, kundmottagarens eller

receptionistens arbetsplats?
3. Har lunchtider styrts om för att underlätta för medarbetarna att hålla avstånd?
4. När kund ska signera håller ni 1,5 meters avstånd till varandra?
5. Hålls avstånd på minst 1,5 meter mellan medarbetarna i möten på anläggningen?
6. Har vi möblerat om/tejpat upp markeringar i lunchrum och liknande för att

underlätta för medarbetare att hålla 1,5 meters avstånd?
7. Följs instruktion om att hur vi hanterar, sitter och åker i kunders bilar?
8. Följs instruktion om rengöring av kunds bil vid mottagande och utlämning?
9. Genomförs alla möten digitalt eller via telefon i möjligaste mån? Alt i stort

konferensrum med minst 1,5 meter mellan deltagarna?
10. Undviks samåkning till möten och luncher?
11. Har vi tillgång till handsprit på flera ställen i anläggningen - så att alla vid behov kan 

sprita händerna?
12. Rengör medarbetarna arbetsbänk/utrustning/skrivbord m m vid behov?
13. Har samtliga medarbetare fått information om var de kan hitta aktuell covid19-

information?
14. Har vi säkerställt att de konsulter/externa företag som jobbar på anläggningen har

information om vilka regler som gäller?
15. Stämmer det att ingen medarbetare med sjuksymtom vistas på jobbet?
16. Har medarbetaren fått information om att kontakta chefen om något dyker upp som

inte känns självklart hur det ska hanteras, eller har frågor eller förslag?
17. Är det säkerställt vem som har ansvar för att skyddsåtgärder kontrolleras och följs

upp?




