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Dagsläget covid-19 den 21/1

• Totalt positiva: 19889 st
✓ 3400 nya fall senaste 14 d (243 /dag jmf 128 förra v), 10 

% utomlän

✓ 2173 nya fall senaste 7 dagarna (310 /dag jmf 160 förra 
v)

✓ 12 (6) st inlagda varav 2 (2) IVA, varav 1 fr annan 
region

✓ Andel positiva: 46 % (24 %), Sverige 34 %

• Avlidna: 140 (138) st – 0,87/1000 (Sverige 1,5)

• Provtagning: 
✓ Ta inte om ett positivt prov



Antal fall + sjukhusvård senaste 2 v



Antal/100000 inv senaste 14 dagarna 21/1 -22 (12/1)

Antal Invånare 14 d-incidens

Karlskrona 1295 (585) 66500 1947 (880)

Ronneby 452 (199) 29400 1537 (677)

Karlshamn 670 (413) 32400 2068 (1275)

Sölvesborg 413 (216) 17500 2360 (1234)

Olofström 217 (189) 13300 1669 (1421)

Blekinge 3400 (1797) 159000 2138 (1130)

Sverige 3295*(2119)

*1611-5193





Blekinge 700-1000 fall/dag



700/dag



Vaccinationstäckning Blekinge 21/1

9062 ovaccinerade





10x större risk
för ovaccinerade
75 % av nya IVA-
fall ovaccinerade

3 doser ger c:a
90 % skydd mot
allvarlig sjukdom
och död
55 % skydd mot
infektion



Provtagningsindikation

• Medicinska skäl

• Hemtjänst, hemsjukvård, SÄBO

• Personal inom vård och omsorg

• Personer som inte kan arbeta hemifrån

• Hushålls- och närkontakt inom vård och omsorg dag 
3 vid smittspårning



Karantän

• Covidsjuk: 5 dagar (varav 2 feberfria och allmänt 
förbättrad)

• Covidsjuk personal vård och omsorg: 5 dagar om 
trippelvaccinerad, annars 7 dagar

• Hushållskontakt utan symptom: 5 dagar

• Sjuk utan provtagning: Som covidsjuk

• Sjuk och pos snabbtest: Som covidsjuk inkl
hushållskontakt



Undantag från karantän

• Personer som vaccinerats med 3 doser

• Personer som haft covid-19 inom 3 månader

• Personer enligt ovan som arbetar inom vård och 
omsorg ska testa sig dagligen och använda 
munskydd

• Nyckelpersoner inom samhällsviktig verksamhet 
oavsett vaccination enligt överenskommelse med 
arbetsgivare och länsstyrelse 



Sammanfattning

• Vaccinera dig

• Håll dig till din ”bubbla” – hemmet, arbetsplatsen, 
skolklassen

• Håll avstånd

• Bär munskydd i bussen och då trängsel inte kan 
undvikas i offentliga miljöer

• Hamstra inte testpinnar



Skjut fram den
den planerade
festen en månad


