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Folkhälsomyndigheten rekommenderar
munskydd i rusning från 7 januari
Folkhälsomyndigheten kompletterar sina råd till resenärer med en
rekommendation om munskydd i rusningstrafik. Det är resenärens eget
ansvar att skaffa och bära munskydd för att vi gemensamt ska minska
smittspridningen.
Folkhälsomyndigheten rekommenderar att den som måste resa kollektivt bär
munskydd under rusningstid från och med den 7 januari. Rekommendationen
gäller för alla som är födda 2004 eller tidigare och som reser under
rusningstid (klockan 7–9 och 16–18), när det kan vara svårt att hålla avstånd
till andra. Rekommendationen bygger på det personliga ansvaret och behovet
av munskydd kan finnas under andra klockslag och dagar när många reser.

Därför är det bra att den som reser med Waxholmsbolaget alltid har med sig
ett munskydd att använda vid behov.
Rekommendationen är ett komplement till tidigare råd och det viktigaste för
att hindra smittspridning är att fortsätta hålla avstånd från andra.
Waxholmsbolagets resenärer ska följa de tidigare rekommendationerna även
när de bär munskydd:
•
•
•

Res inte med kollektivtrafiken om du har symptom.
Res bara om du måste.
Waxholmsbolagets personal kan neka dig att gå ombord om det
är fullt på båten.

Varje resenär har ett eget ansvar för att ha med och använda munskydd.
Munskydd finns att köpa i mataffärer, apotek och på nätet. Waxholmsbolaget
kommer även genom SL:s kundtjänstcenter Sergels torg och Centralen, som
ett komplement för dig som reser med oss, men inte haft möjlighet att skaffa
dig eller glömt munskydd, att erbjuda ett munskydd per resenär och tillfälle,
mot uppvisande av giltig biljett. Tillgången kan dock variera och det är inte
garanterat att munskydd alltid finns.
Folkhälsomyndigheten rekommenderar munskydd i rusning och inga
kontroller av efterlevnad kommer att ske. Det innebär att Waxholmsbolagets
personal inte kontrollerar att varje enskild resenär bär munskydd, inte heller
kommer ordningsvakter att avvisa någon av smittskyddsskäl.
Fakta – Folkhälsomyndighetens allmänna råd om munskydd
•
•
•

•

Det allmänna rådet omfattar personer födda 2004 och tidigare,
det vill säga personer från gymnasieålder och äldre.
Det allmänna rådet gäller inte under resor med kollektiva
färdmedel där det är möjligt att boka plats.
Det är den enskilda individens ansvar att se till att ha munskydd
med sig. Munskydden bör vara kvalitetssäkrade
engångsmunskydd (CE-märkta) och bäras och hanteras på rätt
sätt.
Ett munskydd = en resa. Det är viktigt att du som resenär
hanterar munskyddet smittsäkert och kastar det i papperskorgen
efter användning. Släng det inte i naturen!

Så här använder du munskydd
•

•

•

För dig som reser med kollektivtrafiken rekommenderas
engångsmunskydd, som du använder och sedan kasserar.
Återanvänd inte. Munskyddet tar du på innan du kliver på bussen
eller tåget och tar av när du klivit av.
Var noga med att dina händer är rena när du sätter på dig
munskyddet och se till att det täcker näsa och mun. Ta inte med
dina händer på munskyddet när du har det på dig och sprita
händerna igen när du tagit av det.
Kasta det använda munskyddet i papperskorg för att inte skräpa
ned. Finns det ingen papperskorg kan du ta med det hem och
slänga i hushållssoporna.

Waxholmsbolaget grundades 1869. Allt sedan dess har vi trafikerat Stockholms
skärgård. Waxholmsbolagets båtar går varje dag året runt till hundratals bryggor
mellan Arholma i norr och Landsort i söder. I dag är Waxholmsbolaget en del av
Region Stockholm, där vi har i uppdrag att driva den kollektiva sjötrafiken i
Stockholms skärgård. Waxholmsbolaget har omkring 1,8 miljoner resenärer per år
och transporterar cirka 10 000 ton gods per år.
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