Gemensamt ställningstagande:

Välkomna till Dalarna under jul och nyår!
Vi tar vårt ansvar för att skapa en pandemisäker miljö under jul- och nyårshelgerna för invånare
och besökare i Dalarna. Tillsammans tar vi ansvar för att förhindra smittspridning.




Besöksnäringen tar sitt ansvar och anpassar sin verksamhet för att förhindra smittspridning.
Region Dalarna ökar testkapaciteten för att kunna möta behovet av provtagning av Covid-19 i
på fjälldestinationerna.
Älvdalens kommun och Malung-Sälens kommun anpassar sina verksamheter för att hjälpa
personal och allmänhet att följa gällande råd och rekommendationer.

Vi har mobiliserat våra resurser för att skapa en så pandemisäker miljö som möjligt för våra
besökare. Vi följer rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten.
Besöksnäringen ställer om sin verksamhet för att förhindra smittspridning bland gästerna.
Bordsbokning på restaurangerna, inställd after-ski samt värdar i större affärer som säkrar avstånden
mellan kunderna är några exempel på åtgärder som vidtas inför jul- och nyårshelgerna.
Vi följer noga rekommendationer från Visita (branschorganisation för den svenska besöksnäringen)
och SLAO (Svenska skidanläggningar).
Region Dalarna tar höjd för tillströmningen av besökare genom att öka kapaciteten på provtagning av
Covid-19 på fjälldestinationerna. Självtester via ett flertal provtagningsstationer kommer att finnas i
området.
Älvdalens kommun och Malung-Sälens kommun anpassar sina fritids-, omsorgs- och andra
verksamheter för att hjälpa personal och allmänhet att följa gällande råd och rekommendationer. Vi
arbetar för att förhindra smittspridning till brukare och kunder, personal och besökare och vi håller
en kontinuerlig dialog med näringslivet för att tillsammans jobba för bra service med säkerhet.
Vi i Dalarna tar vårt ansvar för att minska smittspridningen. Men för att vi ska lyckas måste även
besökarna ta sitt ansvar.
Kom gärna hit, men håll avstånd, tvätta händerna, undvik folksamlingar och gå inte ut om du har
symtom!
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