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Dagsläget 3/6 (26/5)

• Totalt positiva: 12681 (12561) st
✓ 259 nya fall senaste 14 d (19/dag jmf 28 förra v)

✓ 98 nya fall senaste 7 dagarna (14 /dag jmf 23 förra v)

✓ 8 (12) st inlagda varav 4 (4) IVA

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





Senaste 3 veckorna



Jämfört föregående 3 v





1 0







Antal/1000 inv senaste 14 dagarna 3/6 (26/5)

Karlskrona 103 (158) 66500 1,6 (2,4)

Ronneby 36 (38) 30000 1,2 (1,3)

Karlshamn 39 (61) 32500 1,2 (1,9)

Sölvesborg 57 (83) 17500 3,3 (4,7)

Olofström 13 (32) 13500 1,0 (2,4)

Blekinge 259 (398) 160000 1,6 (2,5)

Sverige (4,3)





Nivåer för fortsatta anpassningar

• Fas 3: 14-incidens över 200 fall/100 000 inv

• Fas 2/Fas 1: 
✓ 14-dagarsincidens under 200/50 fall/100 000 inv

✓ Färre än 300/50 patienter i sluten vård

✓ Färre än 70/25 patienter på IVA

✓ Vaccinationstäckning (1 dos) >50/70%

✓ Stabilt under 14 dagar



Fas 3 (steg 1) 1/6 nationellt

• Privata sammankomster: 8 personer

• Sittande: Inomhus 50, utomhus 500 (anvisade 
platser, 1 m mellanrum)

• Utomhus: 100

• Nöjesparker och marknader öppnas

• Serveringsställen: Öppet till 22.30

• Karantän och provtagning för inresande fr 
EU/EES/Schengen tas bort



Regionala skärpta råd Blekinge 1/6 – 13/6

• 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

• Inga tävlingar inomhus

• Läger eller cuper: Avrådan för vuxna, avrådan från 
övernattningar för barn och ungdomar

• Skola: Testade elever som närkontakter och vid 
misstänkta fall i familjen stannar hemma



…fortsättning

• Munskydd på arbetsplatser där nära kontakt under 
längre tid inte går att undvika, framför allt vid utbrott
✓ T ex som Volvo Olofström

• Undvik vistelse ute i samhället vid utbrott på 
arbetsplatsen



Fas 2 (steg 2) 1/7 nationellt

• Privata sammankomster: 50 personer

• Sittande: Inomhus 300, utomhus 3000

• Utomhus: 600

• Umgås fritt

• Serveringsställen: Längre öppettider, större sällskap, 
servering till stående utomhus



Regionalt i Blekinge från 1/7

• Besöksförbudet inom Blekingesjukhuset upphävs

• Lättnader avseende skyddsrutiner för personalen
✓ Alltid munskydd vid all patientkontakt men inte visir

✓ Slopar kravet på munskydd för personal i allmänna 
utrymmen



Fas 2 (steg 3) 15/7 (preliminärt) nationellt

• Kollektivtrafiken: Passagerarbegränsningen tas bort 
liksom munskydd i rusningstrafik

• Reglering om 𝑚2/person i inom- och utomhusmiljöer 
tas bort



Fas 1 (steg 4) september preliminärt

• Alla deltagarbegränsningar tas bort

• Fritt för privata sammankomster

• Fritt för serveringsställen

• Steg 5: Alla restriktioner lyfts - senare



Ansvarsfullt studentfirande

• Alla friska

• Klassvis utspring

• Håll avstånd, undvik trängsel

• Småskaligt, närmsta umgängeskretsen, utomhus

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




