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Lag
om ändring av 58 d § i lagen om smittsamma sjukdomar

I enlighet med riksdagens beslut
upphävs i lagen om smittsamma sjukdomar (1227/2016) 58 d § 4 mom., sådant det ly-

der i lag 447/2021, och
ändras 58 d § 1 och 2 mom., sådana de lyder i lag 447/2021, som följer:

58 d §

Förutsättningar för användningen av utrymmen avsedda för kunder och deltagare för att 
förhindra spridning av covid-19-epidemin

Om det är uppenbart att åtgärderna enligt 58 c § och andra åtgärder som redan vidtagits
inte är tillräckliga och om det för att förhindra spridning av covid-19-epidemin när de kri-
terier som anges i 2 mom. uppfylls är nödvändigt, kan det kommunala organ som ansvarar
för bekämpningen av smittsamma sjukdomar meddela ett sådant beslut inom sitt verksam-
hetsområde som förpliktar alla aktörer som avses i 5 mom., enligt vilket användningen av
utrymmen som är öppna för allmänheten eller avsedda för en begränsad kund- eller delta-
gargrupps vistelse ska ordnas så att man kan förebygga risk för smitta till följd av närkon-
takt mellan kunder och de som deltar i verksamheten samt sällskap. Av beslutet ska det
framgå att aktören kan fullgöra sin skyldighet genom begränsning av antalet kunder, ge-
nom arrangemang som gäller antalet kundplatser eller utrymmena eller på något annat sätt
som beaktar särdragen i verksamheten. I beslutet ska det dessutom redogöras för vad som
avses med utrymmen som är öppna för allmänheten och utrymmen avsedda för en begrän-
sad kund- eller deltagargrupps vistelse. Regionförvaltningsverket kan fatta motsvarande
beslut inom sitt område, om åtgärder är nödvändiga inom flera kommuners område. Skyl-
digheterna enligt ett samtidigt gällande beslut av kommunen kompletterar de skyldigheter
som fastställts i ett beslut av regionförvaltningsverket som är i kraft inom kommunens om-
råde.

Ett beslut som avses i 1 mom. får fattas, om det inom kommunens eller sjukvårdsdistrik-
tets område konstateras betydande sjukdomskluster vars smittkedjor inte kan spåras på ett
tillförlitligt sätt och som enligt en sakkunnigbedömning medför en betydande risk för om-
fattande spridning av nya smittor inom området.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
————

Denna lag träder i kraft den 11 oktober 2021.
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