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Dagsläget  1/4 (25/3)

• Totalt positiva: 9059 (8726) st
✓ 695 nya fall senaste 14 d (49/dag jmf 39 förra v)

✓ 332 nya fall senaste 7 dagarna (47/dag jmf 51 förra v)

✓ 13 (9) st inlagda varav 6 (3) IVA, 2 utomlän

✓ Personalprovtagningar 6 % positiva (1 %)

• Avlidna: 120 (118) st – 0,75/1000 (Sverige 1,35)





Brittisk mutant



Sydafrikansk/brasiliansk mutant





Egenprovtagningar antal



Egenprovtagningar andel positiva



17/188 (9 %) 10-19 år via vårdcentral sedan 15/3



Antal/1000 inv senaste 14 dagarna ¼ (25/3)

Karlskrona 202 (156) 66500 3,0 (2,3)

Ronneby 156 (149) 30000 5,2 (5,0)

Karlshamn 144 (79) 32500 4,4 (2,4)

Sölvesborg 113 (81) 17500 6,5 (4,6)

Olofström 33 (58) 13500 2,4 (4,3)

Blekinge 695 (545) 160000 4,3 (3,4)

Sverige 6,9 (6,4)



Scenario 1
Hittills 6 st v 13



Scenario 2



Folkhelseinstituttet 2021-03-22

Skulle motsvara
7 inläggningar/v
i Blekinge



Resa i påsk?

• Res säkert – egen bil

• Bo säkert – eget boende

• Umgås säkert – egna familjen

• Fira med egna familjen hemma!



Håll reda på dagarna!

• Sjuk
✓ Provtagning (10 år och äldre)

✓ Stanna hemma minst 7 dagar inkl 2 friska

✓ Smittsam 48 timmar före första symptom

✓ Information till när-/hushållskontakter

✓ Ingen ny test



Håll reda på dagarna!

• Hushållskontakt
✓ Delar boende med den som är sjuk

✓ Stanna hemma 7 dagar

✓ Provtagning dag 5 (16 år och äldre) räknat från den 
dag då provet togs på den i hushållet som är sjuk

✓ Extra observant ytterligare 7 dagar

✓ Ny test om du blir sjuk



Håll reda på dagarna!

• Närkontakt
✓ Umgåtts med eller arbetat tillsammans med

✓ Mer än 15 min inom 2 m avstånd under en 24-
timmarsperiod när den som är sjuk varit smittsam

✓ Test snarast (16 år och äldre) vid information samt dag 
5 efter senaste kontakt, inget test om det gått mer än 
7 dagar

✓ Hemarbete om möjligt men får gå till arbete eller 
skola

✓ Ny test om du blir sjuk



Håll reda på dagarna!

• Utlandsresa
✓ Utländsk medborgare: Test inom 48 timmar före 

ankomst, snarast efter ankomst, dag 5 från ankomst, 
karantän 7 dagar

✓ Svensk medborgare: Test snarast efter ankomst samt 
dag 5 från ankomst, karantän 7 dagar

✓ Undantag: Arbetspendlare som testas regelbundet 
minst en gång/vecka



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

• FARAN ÄR  INTE ÖVER




