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SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIETS ANVISNINGAR TILL ARBETSTAGARE SOM ÄR UTSATTA 
FÖR  ALLVARLIGARE FORMER AV SJUKDOMEN COVID-19, SOM ORSAKAS AV CORONAVIRUSET 

 
 

Arbetsgivaren är skyldig att genom nödvändiga åtgärder sörja för arbetstagarnas säkerhet och hälsa i 
arbetet.  
 
Som en del av denna skyldighet ska arbetsgivaren se till att riskbedömningen är uppdaterad i 
enlighet med arbetarskyddslagen. Skyldigheten gäller också efter att beredskapslagen trätt i kraft.  
 
Arbetsgivaren ska vid riskbedömningen använda sig av tillräcklig sakkunskap, som 
företagshälsovården har när det gäller hälsa och säkerhet i arbetet.   
 
Anvisningar för skydd av arbetstagarnas hälsa 
Den aktuella coronavirusepidemin kräver att arbetsgivarna vidtar de åtgärder som situationen kräver 
för att skydda arbetstagarnas hälsa. 
 
Arbetshälsoinstitutet har utarbetat anvisningar för arbetsplatser i syfte att förebygga spridning av 
coronavirussmitta.   
 
• Instruktioner för arbetsplatser för att förhindra coronavirusepidemi (Arbetshälsoinstitutet) 

 
Riskgrupperna för allvarlig coronavirussjukdom 
Institutet för hälsa och välfärd har på basis av aktuella forskningsrön definierat grupper som är mer 
utsatta för allvarlig coronavirusinfektion än andra.    

 
Till dessa grupper räknas förutom äldre även personer som har en allvarlig grundläggande sjukdom 
som avsevärt försämrar lungornas eller hjärtats funktion eller kroppens immunförsvar:  

• Riskgrupperna för allvarlig coronavirussjukdom 

 
Riskbedömning i arbetet 
Arbetsgivaren ska med beaktande av det aktuella epidemiläget bedöma om risken för 
coronavirussmitta i arbetet har ökat jämfört med den övriga befolkningen.  

 
Vid riskbedömningen ska man beakta till exempel antalet närkontakter, hur länge dessa närkontakter 
varar och vad sannolikheten är för att närkontakten är coronavirussmittad samt möjligheten att 
skydda sig.  

 
När det gäller hälso- och sjukvården, ska särskilt åtgärder där aerosoler bildas beaktas. Om risken för 
smitta bedöms ha ökat avsevärt, bör arbetsgivaren vidta arbetarskyddsåtgärder.  

 
Ytterligare information 
• Beredskap inför coronaviruset 
• Social- och hälsovårdsministeriets anvisningar med anledning av coronavirusläget 

https://www.ttl.fi/sv/arbetshalsoinstitutets-coronavirus-instruktioner/
https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-torjunta/taudit-ja-taudinaiheuttajat-a-o/koronavirus-covid-19/vakavan-koronavirustaudin-riskiryhmat
https://stm.fi/sv/shm-anvisningar-coronaviruslaget
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