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Dagsläget covid-19 den 19/11

• Totalt positiva: 13838 st
✓ 166 nya fall senaste 14 d ( 12/dag jmf 11 förra v)

✓ 74 nya fall senaste 7 dagarna (11/dag jmf 13 förra v)

✓ 3 (7) st inlagda varav 0 (1) IVA

✓ Andel positiva: 5 %

• Avlidna: 132 (132) st – 0,82/1000 (Sverige 1,45)



Antal fall + sjukhusvård senaste 2 v



Antal/100000 inv senaste 14 dagarna 19/11* (11/11)

Antal Invånare 14 d-incidens

Karlskrona 121 (95) 66500 182 (143)

Ronneby 12 (17) 30000 40 (57)

Karlshamn 22 (30) 32500 68 (92)

Sölvesborg 2 (1) 17500 11 (6)

Olofström 6 (6) 13500 44 (44)

Blekinge 166 (151) 160000 104 (94)

Sverige 109 (107)

*Obs ny provtagningsindikation 1/11













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 vid symptom (oavsett vaccination) 
samt undvika kontakt med andra människor

• Överväg vikten/behovet av julmingel och 
större fester



Ny provtagningsindikation fr 22/11 2021

• Vid symptom på covid-19 oavsett vaccinationsstatus 
(som före 1/11)

• Vid smittspårning av hushålls- och närkontakter utan 
symptom oavsett vaccinationsstatus (som före 1/11)

• Av ovaccinerade efter resa utanför Norden och vid 
inskrivning i omsorgsboende



Vaccinationsbevis för 18 år och äldre 1/12

• Befarad smittotopp i december

• För många ännu ovaccinerade

• Allmänna sammankomster och offentliga 
tillställningar för mer än 100 personer inomhus
✓ Konsert, teater, bio, religionsutövning, dans/musik 

(restaurang och nattklubb), idrott (exkl utövare och 
funktionärer)

• Alternativt deltagarbegränsningar som i våras



Steg två

• Hemarbete

• Utökade vaccinationsbevis för 
✓ Gym

✓ Muséer

✓ Restauranger inkl möblering och endast sittande



VACCINATION

• Vaccination
✓ 10700 ovaccinerade (0-1 dos) 16-39 år

✓ Gravida (35 %)

✓ Utlandsfödda

• Skolvaccination 12-15 år pågår

• Tredje dos – särskilda riskgrupper, säbo, hemtjänst 
och 80+ i kombination med influensavaccination

• Tredje dos för 65+ samt personal inom 
säbo/hemtjänst från 1/11 (>5 månader efter dos 2)

• Takten för långsam



Vaccinationstäckning Blekinge 18/11



Välkommen till
40-årsfest!

O.S.A
Vaccinerad?
Vaccinbevis?


