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Dagsläget covid-19 den 22/12

• Totalt positiva: 15051 st
✓ 643 nya fall senaste 14 d (46/dag jmf 43 förra v)

✓ 342 nya fall senaste 7 dagarna (49/dag jmf 47 förra v)

✓ 8 (9) st inlagda varav 0 (1) IVA

✓ Andel positiva: 6,9 % (Sverige 5,7 %)

✓ 7/117 (6 %) omikronfall (Danmark, England, Malmö)

• Avlidna: 137 (136) st – 0,85/1000 (Sverige 1,5)

• Provtagning: 
✓ Ta inte om ett positivt prov



Antal fall + sjukhusvård senaste 2 v



Antal/100000 inv senaste 14 dagarna 22/12 (17/12)

Antal Invånare 14 d-incidens

Karlskrona 211 (226) 66500 317 (340)

Ronneby 67 (69) 30000 223 (230)

Karlshamn 237 (196) 32500 729 (603)

Sölvesborg 44 (41) 17500 251 (234)

Olofström 57 (52) 13500 422 (385)

Blekinge 643 (601) 160000 402 (376)

Sverige *(355)

*









Nya scenarier - riket

Vaccineffekt omikron av 2 doser:
Scenario 0: 70 %
Scenario 1: 55 %
Scenario 2: 40 %

3 doser: 70 % effekt på omikron









Nya restriktioner 23/12

• Undvik miljöer med trängsel

• Arbeta hemifrån när det är möjligt

• 10 m2/person på platser för fritid, kultur, handel och 
mässor

• Avrådan från cuper och läger inomhus (t o m 16/1 -
22). Träningar och matcher kan fortgå med 
smittskyddsåtgärder.

• Bara sittande gäster på serveringsställen och 1 m 
mellan sällskapen



Sammankomster/tillställningar

• Max 50 vid uthyrning till privata sammankomster

• Endast sittande vid publik >20 personer oavsett 
vaccinationsbevis

• 20-500 personer utan vacc-bevis: 1 m mellan 
sällskapen*

• >500 personer: Vacc-bevis och 1 m mellan 
sällskapen*

*max 8/sällskap



Övrigt

• Endast sittande i långväga kollektivtrafik

• Krav på neg covid-test inom 48 timmar för utländska 
medborgare >12 år vid inresa i Sverige

• Ev distansundervisning på universitet och högskolor 
för att undvika trängsel. 



Provtagning efter utlandsresa (alla fr 6 år)

• Symptom
✓ Isolering och provtagning via 1177.se eller vårdcentral 

(PCR)

• Utan symptom
✓ 1177.se med e-leg (PCR)

✓ Snabbtest (CE-märkt) för personer utan svenskt 
personnummer och barn utan e-leg - isolering och 
provtagning (PCR) via vårdcentral om positivt

✓ Alltid PCR om arbete inom vård och omsorg

✓ Vänta 5 dagar efter dagsresa eller en övernattning till 
grannland



Vaccinationstäckning Blekinge 22/12

10208 ovaccinerade





Vaccination från 5 års ålder

• Lägre dos

• Januari 2022

• Barn med:
✓ Flerfunktionshinder

✓ Svår astma/lungsjukdom

✓ Transplanterade

✓ Immunbrist/immunhämmande behandling

✓ Mb Down



Välkommen till
vårt lilla jul- och
nyårsfirande!

O.S.A
Vaccinerad?
Vaccinbevis?


