
   
 

Avveckling av restriktioner hösten 2021 – Steg 4 (VH) 
 

Nu när vaccinationstäckningen ökar i den vuxna befolkningen och smittspridningen minskar 
genomförs steg 4 i regeringens plan för att återgå till ett samhälle utan restriktioner. Det 
innebär att vissa restriktioner lyfts per den 29 september men det är viktigt att komma ihåg 
att vi gemensamt har ett stort ansvar för att minska smittspridningen. 

 

Vi i Dibber trycker på vikten att följa 
rekommendationerna från våra myndigheter och att 
iaktta försiktighet. Det är samtidigt viktigt att hela 
tiden ha med sig vad som är bäst för våra barn, 
elever och den verksamhet vi finns i. Som 
vårdnadshavare och förälder inom Dibber hjälper du 
oss bäst genom att aktivt hålla dig uppdaterad om 
de rekommendationer och riktlinjer som 
myndigheterna kommunicerar.  

 
 

 

I korthet beskriver folkhälsomyndigheten steg 4 så här: 

• Deltagartaken för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar tas bort 

• Deltagartaken för privata sammankomster i t.ex. hyrda lokaler tas bort 

• De kvarvarande restriktioner som finns på serveringsställen, t.ex. storlek på sällskap och 
avstånd mellan sällskap tas bort 

• Folkhälsomyndighetens råd om att arbeta hemifrån tas bort och en successiv återgång till 
arbetsplatsen kan inledas. Den som har symtom bör fortsatt stanna hemma och testa sig, och 
arbetsgivare bör då underlätta för hemarbete. 

 

Proportionerliga smittskyddsåtgärder 
Även fortsatt behöver vi gemensamt ta ansvar för att genomföra proportionerliga 
smittskyddsåtgärder. Pandemin är inte över men den sammanvägda bedömningen av 
åtgärderna i steg 4 och våra barns och elevers behov av en kvalitativ utbildning och omsorg 
gör att än mer av vår ordinarie verksamhet behöver återupptas. Prata gärna med personalen 
på ditt barns förskola eller skola vilka olika proportionerliga smittskyddsåtgärder som vidtas 
hos er.  
 

Vid sjukdom 
Alla som har symtom på covid-19 bör stanna hemma. Vuxna och barn från 6 år 
rekommenderas även testa sig. Dessa rekommendationer förändras inte i och med steg 4. 
 

Bra länkar 
Folkhälsomyndighetens portalsida för information om förskola, grundskola och gymnasier: 
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-
19/verksamheter/information-till-skola-och-forskola-om-den-nya-sjukdomen-covid-19/ 
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