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Dagsläget covid-19 den 28/1

• Totalt positiva: 23185 st
✓ 5469 nya fall senaste 14 d (391/dag jmf 243 förra v)

✓ 3296 nya fall senaste 7 dagarna (471/dag jmf 310)

✓ 14 (12) st inlagda varav 1 (2) IVA

✓ Andel positiva: 50 % (43 %), Sverige 42 %

✓ Mycket stort mörkertal

• Avlidna: 141 (140) st – 0,88/1000 (Sverige 1,5)







Antal fall + sjukhusvård senaste 2 v



Antal/100000 inv senaste 14 dagarna 28/1 (21/1)
(stort mörkertal pga begränsad provtagning och lab-kapacitet)

Antal Invånare 14 d-incidens

Karlskrona 2281 (1295) 66500 3430 (1947)

Ronneby 847 (452) 29400 2881 (1537)

Karlshamn 934 (670) 32400 2883 (2068)

Sölvesborg 699 (413) 17500 3994 (2360)

Olofström 357 (217) 13300 2684 (1669)

Blekinge 5469 (3400) 159000 3439 (2138)

Sverige 4597*(3295)

*2600-7300





Blekinge 700-1000 fall/dag



700/dag



Vaccinationstäckning Blekinge 28/1

Ovaccinerade 8998



8x större risk
för ovaccinerade

3 doser ger c:a
90 % skydd mot
allvarlig sjukdom
och död
55 % skydd mot
infektion



Förlängda regionala restriktioner till 28/2

• Region Blekinge
✓ Undvik trängsel i gemensamma utrymmen

✓ Hemarbete för dem som kan

✓ Undvik fysiska möten och utbildningar

✓ Inga trivselaktiviteter

• Samhällsinriktat
✓ Besöksförbud på sjukhuset

✓ Personalmatsalen stängd för allmänheten

✓ Munskydd i kollektivtrafik dygnet runt fr 12 års ålder



Snabbtester

• Komplicerade riktlinjer

• Pos test betraktas i nuläget som sant positivt

• Förhållningsregler som vid pos PCR

• Hushållskontakter?
✓ Bör förhålla sig som vid pos PCR men inte tvingande

✓ Bör stanna hemma från arbete/skola

• Falsk trygghet vid negativt test



Sammanfattning

• Vaccinera dig

• Håll dig till din ”bubbla” – hemmet, arbetsplatsen, 
skolklassen

• Håll avstånd

• Bär munskydd i bussen och då trängsel inte kan 
undvikas i offentliga miljöer

• Hamstra inte testpinnar



Skjut fram den
den planerade
festen en månad


