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Föreskrifter
om ändring i Folkhälsomyndighetens
föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2015:8)
om skydd mot internationella hot mot människors
hälsa;
beslutade den XX XX 20xx.
Folkhälsomyndigheten föreskriver med stöd av 7 och 9 §§ förordningen (2007:156) om skydd mot internationella hot mot människors
hälsa i fråga om Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd
(HSLF-FS 2015:8) om skydd mot internationella hot mot människors
hälsa
dels att 5, 7, 11, 12 och 17 §§ ska upphöra att gälla,
dels att rubrikerna närmast före 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 och
14 §§ ska utgå,
dels att 6, 8, 13 och 15 och 16 §§, bilaga 2 och rubriken närmast
före 6 § ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas en ny paragraf, 1 a §, och närmast före 1 a §
ny rubrik av följande lydelse.

Definitioner
1 a § Med hälsodeklaration avses sådan information om hälsotillståndet ombord som befälhavare på ett fartyg eller ett luftfartyg ska
lämna enligt 16 § lagen (2006:1570) om skydd mot internationella hot
mot människors hälsa.
Med saneringsintyg avses sådana intyg som anges i 23 § samma
lag.
Med IHR 2005 avses det internationella hälsoreglementet som antogs i Genève den 23 maj 2005.

HSLF-FS
2019:xx
Utkom från trycket
den xx juli 20xx

HSLF-FS
2015:xx

Undantag från skyldigheten att visa upp saneringsintyg
6 § Det framgår av 23 § lagen (2006:1570) om skydd mot internationella hot mot människors hälsa vilka fartyg som är skyldiga att visa
upp saneringsintyg.
Befälhavaren på statsfartyg, bärgningsfartyg och liknande, fritidsbåtar samt fartyg i inrikes trafik, såsom dessa definieras i Tullverkets
föreskrifter och allmänna råd (TFS 2016:2) om en tullordning, är undantagna från skyldigheten att visa upp ett saneringsintyg. Detta gäller
under förutsättning att Tullverket eller Kustbevakningen inte särskilt
begär att ett saneringsintyg ska visas upp.
Befälhavaren behöver inte visa upp ett saneringsintyg, om Tullverket eller Kustbevakningen godtar uppgiften om att ett sådant intyg
finns.
Befälhavaren på ett örlogsfartyg är alltid undantagen från skyldigheten att visa upp saneringsintyg.

Vem som får utfärda saneringsintyg
8 § De kommuner som får utfärda saneringsintyg anges i bilaga 2.
Kommunerna i bilaga 2 ska utse i vilken eller vilka av dess hamnar
som saneringsintyg kan utfärdas.
Kommunerna ska anmäla till Folkhälsomyndigheten vilka hamnar
som har utsetts och löpande anmäla när ändringar sker, det vill säga
när en hamn börjar eller upphör att kunna utfärda saneringsintyg.
Anmälan ska innehålla hamnens namn, lokaliseringskod om sådan
finns, vilken ändring som avses och från vilket datum ändringen gäller.

Hälsodeklaration
13 § En hälsodeklaration ska vara utformad i enlighet med modellen
i bilaga 8 (för fartyg) respektive bilaga 9 (för luftfartyg) till IHR 2005.

Internationella intyg om vaccination
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15 § Av 4 och 24 §§ lagen (2006:1570) om skydd mot internationella
hot mot människors hälsa följer att ansvarigt landsting ska utfärda ett
intyg om en smittskyddsåtgärd som utförts enligt lagen, om den som
berörs av åtgärden begär det.

När en sådan smittskyddsåtgärd avser vaccination mot en sjukdom
som anges i bilaga 7 till IHR 2005, ska intyget utfärdas i enlighet med
det modellformulär som anges i bilaga 6 IHR 2005.
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16 § Om ett intyg som utfärdas enligt 15 § avser gula febern, ska
intyget förses med vårdenhetens stämpel för vaccination mot gula febern.
Stämpeln ska utformas på det sätt som framgår av bilaga 5.
Stämpeln ska förstöras om vårdenhetens verksamhet upphör.

Bilaga 2
Kommuner som får utfärda saneringsintyg
Län
Stockholm

Södermanlands län
Östergötlands län
Kalmar län
Gotlands län
Blekinge län

Skåne län

Hallands län
Västra Götalands län

Värmlands län
Västmanlands län
Gävleborgs län

Kommun
Norrtälje
Nynäshamn
Stockholm
Södertälje
Oxelösund
Norrköping
Kalmar
Oskarshamn
Gotland
Karlshamn
Karlskrona
Sölvesborg
Helsingborg
Malmö
Trelleborg
Halmstad
Varberg
Göteborg
Lysekil
Stenungsund
Strömstad
Tjörn
Uddevalla
Karlstad
Köping
Västerås
Gävle
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Västernorrlands län
Västerbottens län
Norrbottens län

Söderhamn
Sundsvall
Örnsköldsvik
Skellefteå
Umeå
Luleå

___________________
Denna författning träder i kraft den 1 mars 2020.
Övergångsbestämmelser
 Kommuner som får utfärda saneringsintyg enligt tidigare lydelse av
HSLF-FS 2015:8 och som inte omfattas av nu aktuell lydelse, får
fortsätta att utfärda saneringsintyg, dock som längst till och med
den 29 februari 2021, i de hamnar som finns angivna i den tidigare
lydelsen av bilaga 2.
 Mellan den 1 mars 2021 och den 29 februari 2022 får samma kommuner enbart utfärda sådan förlängning som avses i 10 § andra
stycket i föreskrifterna.
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