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Dagsläget 24/5 (20/5)

• Totalt positiva: 12513 (12421) st
✓ 507 nya fall senaste 14 d (36/dag jmf 51 förra v)

✓ 211 nya fall senaste 7 dagarna (30/dag jmf 42 förra v)

✓ 16 (19) st inlagda varav 5 (6) IVA, en egen IVA-patient 
utomlän

• Avlidna: 128 (128) st – 0,8/1000 (Sverige 1,4)



Lättnader 1/6

• Maxtak för publik (50 sittande inomhus, 500 sittande 
utomhus – anvisade platser med avstånd, 8 resp 100 
utan sittplats)

• Uthyrning för privata fester fortfarande max 8

• Nöjesparker, tivoli, marknader utan max-antal

• Serveringsställen öppet till 22.30

• Läger och cuper i mindre grupper (”klassvis”)

• Tävlingar och matcher i mindre omfattning

• Karantän och provtagning vid inresa från andra 
länder?



Skärpta regionala rekommendationer 1/6-13/6

• Träning, matcher och tävlingar för barn och vuxna 
utomhus samt föreningsledd träning inomhus för 
barn födda 2002 och senare – OK med följsamhet till 
FoHM:s rekommendationer

• Träning, tävlingar och matcher inomhus för barn och 
vuxna möjliggörs efter 13/6 om smittläget fortsätter 
förbättras

• Läger och cuper för barn födda 2002 och senare i 
mindre skala i Blekinge utan övernattning



Idrott och träning – individens och 
arrangörens ansvar

• Stanna hemma vid sjukdom (egen och i familjen)

• Utomhus i första hand

• Mindre grupper

• Håll avstånd, undvik trängsel

• Handtvätt, handdesinfektion

• Inte dela utrustning

• Undvik gemensamma omklädningsrum

• Res individuellt



…fortsättning

• Personer som arbetar fysiskt på plats på 
arbetsplatser där utbrott förekommer bör undvika 
vistelse i samhället
✓ Gå och handla när du behöver men besök inte platser 

där människor samlas

• Munskydd bör användas i offentliga inomhusmiljöer 
och på arbetsplatser där nära kontakt under längre 
tid (inom 2 m mer än 15 min) inte går att undvika, 
gäller framför allt i miljöer där smitta konstaterats
✓ För skolorna gäller riskbedömning enligt FoHM:s

rekommendationer



…fortsättning

• Mycket skarp uppmaning till allmänheten att inte 
umgås med andra än sin egen familj, i skolan eller på 
arbetsplatsen i den mån distansarbete inte är möjligt

• Oförändrade råd avseende skolmiljön



Studentfirande

• Alla friska

• Klassvis utspring

• Håll avstånd, undvik trängsel

• Småskaligt, närmsta umgängeskretsen, utomhus

• Begränsningsreglerna gäller allmänna 
sammankomster/offentliga tillställningar – tillstånd 
hos polisen, tillsyn av Länsstyrelsen

• Hyra lokal privat (inkl buss/båt) = 8 personer

• Privat fest i hemmet – FoHM:s allmänna råd dvs 
mindre krets






