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Råd för persontransportföretag om beredskap och 

åtgärder med anledning av Covid-19 

Kommissionens generaldirektorat för hälsa och livsmedelssäkerhet har 

lämnat råd för persontransportföretag om beredskap och åtgärder med 

anledning av Covid-19.  

 

Transportstyrelsen efterfrågar en kontaktperson hos Folkhälsomyndigheten 

för att nå ut med dessa råd (Preliminary advice for preparedness and 

response to cases of Covid-19). 

 

Kommissionens preliminära råd för beredskap och ansvar rörande 

Covid-19 på bussar, tåg och stationer, beskriver främst: 

 

 Medlemsstaterna bör upprätta kommunikationsvägar med 

persontransportföretag (väg och järnväg). 

 Medlemsstaterna bör informera persontransportföretag om den 

utbildning och utrustning som rekommenderas. Denna information 

gäller särskilt de persontransportföretag som kommer från eller ska 

till riskområden. Informationen innehåller även råd om 

utrustningskrav ombord i form av andningsskydd, handskar, 

näsdukar, desinficering och påsar för hälsofarligt avfall. 

 

 Medlemsstaterna bör informera om att persontransportföretagen ska 

genomföra utbildning av sin ombordpersonal. Utbildningen ska leda 

till att personalen ombord bör kunna identifiera tecken och symptom 

på Covid-19 såsom hosta, feber och andnöd. Om passagerare 

uppvisar något av dessa symptom ska den utbildade kontakta 

behörig myndighet (Folkhälsomyndigheten) vid slutstationen för 

persontransporten. 

 

 Medlemsstaterna bör ha strategier och ge information för att undvika 

folksamlingar på buss- och tågstationer. 

 

Juridiska förutsättningar 

Råden är rekommendationer och icke tvingande. Råden är inte tydliga om 

samtliga persontransportföretag berörs eller endast de som kör i eller 

igenom riskområden eller hur omfattande utbildningen ska vara. 
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Transportstyrelsen anser att samtliga persontransportföretag berörs och att 

utbildningens omfattning blir därefter. 

 

Utifrån råden har Transportstyrelsen tagit fram följande förslag. 

 Folkhälsomyndigheten bör ta fram riktlinjer utifrån kommissionens 

råd.  

 

 Transportstyrelsen bistår Folkhälsomyndigheten med underlag 

baserat på "Preliminary advice for preparedness and response to 

cases of Covid-19 in the European Union” (finns en för buss1 

respektive tåg2 med liknande innehåll). Denna information kan 

komma att uppdateras. Transportstyrelsen bevakar detta och 

kontaktar Folkhälsomyndigheten vid behov av uppdateringar. 

 

 Transportstyrelsen stämmer av med en kontaktperson på 

Folkhälsomyndigheten var informationen till persontransportföretag 

bör ligga på Folkhälsomyndighetens hemsida. Förslagsvis i menyn, 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-

beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/ 

 

 

För kännedom har Transportstyrelsen haft kontakt med Tågföretagen som 

informerat oss om att de tillsammans med Svensk kollektivtrafik och 

Sveriges bussföretag redan etablerat ett forum för ovan berörda frågor. Vi 

kan även nämna att detta forum skickat en gemensam framställan till 

Folkhälsomyndigheten där de efterlyser mer specifika rekommendationer 

riktade till kollektivtrafiken.   

 

 

 

 

                                                 
1 Preliminary advice for preparedness and response to cases of COVID-19 at ground crossings (buses 

and bus stations) in the European Union (EU)/European Economic Area (EEA) Member States (MS) 

 
2 https://www.healthygateways.eu/Portals/0/plcdocs/EU_HEALTHY_GATEWAYS_COVID-

19_Rail_Preliminary_4_3_V1_F.pdf?ver=2020-03-04-161909-247 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/
https://www.researchgate.net/profile/Katarina_Bitenc/project/EU-Healthy-Gateways-Joint-Action/attachment/5e60ced03843b0499fece5b7/AS:865667838394370@1583402704573/download/EU_HEALTHY_GATEWAYS_COVID-19_Bus_Preliminary_4_3_V1_F.pdf?context=ProjectUpdatesLog
https://www.researchgate.net/profile/Katarina_Bitenc/project/EU-Healthy-Gateways-Joint-Action/attachment/5e60ced03843b0499fece5b7/AS:865667838394370@1583402704573/download/EU_HEALTHY_GATEWAYS_COVID-19_Bus_Preliminary_4_3_V1_F.pdf?context=ProjectUpdatesLog

