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Dagsläget 24/9

• Totalt positiva: 13455 st
✓ 91 nya fall senaste 14 d (6/dag jmf 10 förra v)

✓ 35 nya fall senaste 7 dagarna (5/dag jmf 8 förra v)

✓ 3 (1) st inlagda varav 0 (0) IVA

✓ andel positiva 2 (2,7) %, Sverige 3 %

• Avlidna: 131 (130) st – 0,82/1000 (Sverige 1,42)
✓ Senaste dödsfallet 16/6





Osäkra hemtester

• Pos test – skyldighet att kontakta vården
(vårdcentral eller 1177.se)
✓ Agera som smittad

✓ Invänta bekräftande svar från PCR-test

✓ Smittspårning

✓ Förhållningsregler

✓ Anmälan till Smittskydd

• Neg test – falsk säkerhet
✓ Stanna hemma så länge du är sjuk – gå inte till jobbet 

eller skolan förkyld



Provtagning barn

• Från 13 år
✓ Utökat Bank-id (via banken)

✓ Freja eID Plus (via ATG-ombud)

• Från 10-12 år
✓ Kontakta vårdcentralen



Antal fall + sjukhusvård 9-22/9



Antal/100000 inv senaste 14 dagarna 17/9 (10/9)

Antal Invånare 14 d-incidens

Karlskrona 24 (51) 66500 36 (77)

Ronneby 36 (43) 30000 120 (143)

Karlshamn 20 (27) 32500 62 (83)

Sölvesborg 4 (6) 17500 23 (34)

Olofström 4 (8) 13500 30 (59)

Blekinge 91 (138) 160000 57 (86)

Sverige 116 (147)











Restriktioner slopas 29/9

• Deltagartak för allmänna sammankomster tas bort

• Deltagartak för privata sammankomster tas bort

• Restaurangförordningen tas bort

• Rekommendation om distansarbete tas bort

• Covid 19-lagen och serveringslagen resp
förordningar förlängs t o m 31/1 2022



Nya Allmänna råd fr o m 29/9

• Fortsatta restriktioner för ovaccinerade >18 år
✓ Håll avstånd (1,5 m), särskilt till personer i riskgrupp 

och 70+

✓ Undvik trängsel t ex i barer, restauranger, konserter, 
dans och idrottsevenemang

✓ Individens ansvar enligt smittskyddslagen, dock inga 
kontroll- och sanktionsmöjligheter

• Stanna hemma och

• Testa sig vid symptom (oavsett vaccination) samt

• Undvika kontakt med andra människor



VACCINATION

• Vaccination (>90 % mål, >99,9 teoretiskt möjligt)
✓ 9000 helt ovaccinerade 18-39 år i Blekinge

✓ Gravida (<50 %)

✓ Utlandsfödda

• Rek för 12-15 år mitten av oktober

• Tredje dos – besked v 39

• Vaccinationskrav inom vård och omsorg –
patientsäkerhet och arbetsmiljö

• Vaccinationsbevis utreds av Socialdepartementet







Vaccinationstäckning/ålder i Blekinge 24/9





Alla som inte är full-
vaccinerade ska testa
sig direkt/snarast efter 
utlandsresa



Välkommen till
40-årsfest!

O.S.A
Vaccinerad?


