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Dagsläget 4/2 (28/1)

• Totalt positiva:  7466 (7241) st
✓ 489 nya fall senaste 14 d (35/dag jmf 53 förra v)

✓ 224 nya fall de senaste 7 dagarna (32/dag)

✓ 25 (28) st inlagda varav 4 (7) IVA, 1 från annan region

✓ Personalprovtagningar 8 % positiva (8 %)

• Avlidna: 106 (87) st – 0,67/1000 (Sverige 1,20)





Nytt scenario för Blekinge från FoHM









Egenprovtagningar antal



Egenprovtagningar andel positiva

11,5 % Sverige



Antal/1000 inv senaste 14 dagarna (4/2)

Karlskrona 139 66500 2,1 (4,3)

Ronneby 70 30000 2,3 (4,0)

Karlshamn 125 32500 3,9 (4,7)

Sölvesborg 80 17500 4,6 (5,4)

Olofström 47 13500 3,5 (4,7)

Blekinge 489 160000 3,1 (4,7)

Sverige 4,0 (4,4)





Idrotts- och fritidsaktiviteter

• Fr o m 6/2

• Barn och ungdom födda 2002 och senare

• Både inomhus och utomhus (säkrast)

• Avstånd, hygien, hemma vid sjukdom

• Pandemilagen vad gäller antal, beroende på lokal



Muterat virus

• Inresande från alla länder

• Svensk medborgare: Provtagning dag 0 och 5 (6 år 
och äldre), karantän 7 d

• Utländsk medborgare: Neg test 48 tim före inresa, 
provtagning dag 5, karantän 7 dagar

• Undantag för arbetspendlare med regelbunden 
provtagning (varje vecka)

• Ingen karantän för hushållskontakter

• Inga fall i Blekinge än (testar vid vaccingenombrott, 
utbrott, resor, rutin vid egenprovtagning)



Oförändrade kontakter



Gradvis ökande kontakter



Snabbt ökande kontaktintensitet



Nationella allmänna råd fr o m 14/12

• Du är skyldig att vidta försiktighetsåtgärder för att 
skydda dig själv och andra mot spridning av covid-19
✓ Stanna hemma vid symptom

✓ Begränsa nya nära kontakter

✓ Håll avstånd, undvik trängsel

✓ Arbeta hemifrån

✓ Res säkert, inte minst till sportlovet (avråder från 
utlandsresa)

• FARAN ÄR  INTE ÖVER



• Dig själv.

• Din familj, dina arbetskamrater och dina 
medmänniskor – solidaritetshandling.

• Som en del i vägen tillbaka mot en ”normal” tillvaro 
och vardag. 

• Effektivaste sättet att minska risken för 
smittspridning.

Vaccin skyddar




