
Lägesrapportering Covid-19

2021-10-22



RS i Blekinge

• Allvarlig luftvägsinfektion för barn <1 år

• Besöksförbud på Barnklin och BB

• Hög beläggning på Barnkliniken

• Håll avstånd och tvätta händer

• Ta inte med barn <6 mån till folksamlingar, affärer 
etc – stanna hemma!

• Överväg att låta äldre syskon stanna hemma från 
förskolan några veckor när smittspridningen är som 
störst



RS-virus Sverige









Dagsläget 22/10

• Totalt positiva: 13571 st
✓ 69 nya fall senaste 14 d (4,9/dag jmf 3,7 förra v)

✓ 39 nya fall senaste 7 dagarna (5,6/dag jmf 4,3 förra v)

✓ 1 (2) st inlagda varav 0 (1) IVA

✓ andel positiva 3 (2) %, Sverige 3 %

• Avlidna: 132 (131) st – 0,82/1000 (Sverige 1,42)



Antal fall + sjukhusvård senaste 2 v



Antal/100000 inv senaste 14 dagarna 22/10 (15/10)

Antal Invånare 14 d-incidens

Karlskrona 14 (8) 66500 21 (12)

Ronneby 39 (28) 30000 130 (93)

Karlshamn 3 (1) 32500 9 (3)

Sölvesborg 2 (7) 17500 11 (40)

Olofström 9 (8) 13500 67 (59)

Blekinge 69 (52) 160000 43 (32)

Sverige 79 (81)



















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



Ny provtagningsindikation fr 1/11 2021

• Provtagning vid symptom för ovaccinerade

• Provtagning vid symptom även för vaccinerade
✓ Personal inom vård och omsorg/LSS

✓ Brukare inom hemtjänst/hemsjukvård/säbo/LSS

✓ Patienter som söker öppen/sluten vård

• Smittspårning, oavsett vaccination

• Efter resa utanför Norden om ovaccinerad

• Om ej provtagning - stanna hemma tills bättre och  
minst en feberfri dag, totalt ca 2-7 dagar



VACCINATION

• Vaccination
✓ 8400 (8500) helt ovaccinerade 18-39 år i Blekinge

✓ Gravida (<40 %)

✓ Utlandsfödda

• Rek för 12-15 år (v 42)

• Tredje dos – särskilda riskgrupper, säbo, hemtjänst 
och 80+ i kombination med influensavaccination (v 
43)



Vaccinationstäckning Blekinge 22/10



Vaccination – inte bara för min egen skull

• Solidaritetshandling för mina närstående och 
medmänniskor

• Jämför med 
✓ Hastighetsbegränsningar

✓ Skatt

✓ Båda räddar liv, direkt eller indirekt









Välkommen till
40-årsfest!

O.S.A
Vaccinerad?


