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Dagsläget 11/2 (5/2)

• Totalt positiva: 7639 (7466) st
✓ 397 nya fall senaste 14 d (28/dag jmf 35 förra v)

✓ 173 nya fall de senaste 7 dagarna (25/dag)

✓ 23 (25) st inlagda varav 4 (4) IVA, 1 från annan region

✓ Personalprovtagningar 9 % positiva (8 %)

• Avlidna: 112 (109) st – 0,70/1000 (Sverige 1,23)











Egenprovtagningar antal



Egenprovtagningar andel positiva

10 % Sverige



Sjukfall 2021





Antal/1000 inv senaste 14 dagarna (11/2)

Karlskrona 93 66500 1,4 (2,1)

Ronneby 51 30000 1,7 (2,3)

Karlshamn 125 32500 3,8 (3,9)

Sölvesborg 66 17500 3,8 (4,6)

Olofström 43 13500 3,2 (3,5)

Blekinge 397 160000 2,5 (3,1)

Sverige 3,9 (4,0)





Antikroppstester blodgivare

0

2

4

6

8

10

29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 1 2 3 4 5

% pos

% pos



Muterat virus

• Inresande från alla länder

• Svensk medborgare: Provtagning dag 0 och 5 (6 år 
och äldre), karantän 7 dagar

• Utländsk medborgare: Neg test 48 tim före inresa, 
provtagning dag 5, karantän 7 dagar

• Undantag för arbetspendlare med regelbunden 
provtagning (varje vecka)

• Ingen karantän för hushållskontakter

• Hittills 4 kända fall i Blekinge



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, inte minst till sportlovet (avråder från 
utlandsresa)

• FARAN ÄR  INTE ÖVER



Sportlovet närmar sig

• Begränsa antalet nya nära kontakter. Umgås bara i en 
mindre krets. 

• Dela inte boende eller umgås inomhus på nära håll med de 
utanför din mindre krets. 

• Planera för att kunna hålla avstånd till andra och undvik 
situationer där det är risk för trängsel. 

• Har du symtom som kan bero på covid-19 ska du stanna 
hemma och testa dig för covid-19, även om du inte befinner 
dig i din hemregion.

• Begränsa det kollektiva resandet så mycket som möjligt –
obs halvfulla tåg/bussar. 




