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Dagsläget 20/8

• Totalt positiva: 13125 st
✓ 113 nya fall senaste 14 d (8/dag jmf 6 förra v) varav 13 

(3) utlandssmitta (7 Kosovo)

✓ 52 nya fall senaste 7 dagarna (7/dag jmf 10 förra v)

✓ som bäst v 27-30 med endast 2 fall/dag

✓ 3 (4) st inlagda varav 0 (0) IVA

✓ andel positiva 4 (5) %, som bäst 1 % v 27 (Sverige 6 %)

• Avlidna: 130 (130) st – 0,8/1000 (Sverige 1,5)



Antal fall + sjukhusvård 6-19/8



Antal/100000 inv senaste 14 dagarna 20/8 (12/8)

Antal Invånare 14 d-incidens

Karlskrona 69 (38) 66500 104 (57)

Ronneby 9 (9) 30000 30 (30)

Karlshamn 4 (4) 32500 12 (12)

Sölvesborg 17 (9) 17500 97 (51)

Olofström 9 (10) 13500 67 (74)

Blekinge 113 (81) 160000 71 (51)

Sverige 114 (89)



Vaccingenombrott (18/8)

• Covidinfektion >14 dagar efter dos 2

• Blekinge 67/89200 fullvaccinerade

• Senaste 14 d: 19 st

• >90 % skydd mot allvarlig sjukdom och död

• >70 % skydd mot smittöverföring
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Hur kunde det bli så fel?

• Underskattning av folkets festande

• Underskattning av deltavarianten
✓ Mera smittsam

✓ Ej väderberoende

• Utlandssmitta

• Nytt scenario nästa vecka inför hösten







Skolstart

• 100 % närundervisning för alla stadier

• Stanna hemma vid minsta förkylningssymptom

• Handhygien, städning, ventilation

• Undvik trängsel, större samlingar

• Gå eller cykla till skolan

• Undervisning utomhus så långt det är möjligt

• Arbete i mindre grupper

• Digitala möten, distansarbete

• Fritidsaktiviteter och fester



Utbrott i skolmiljön

• Svårt att undvika

• Stanna hemma vid minsta förkylningssymptom

• Smittspårning vid utbrott

• Provtagning och distansundervisning av hela klasser 
eller årskurser efter beslut av huvudman/smittskydd

• Distansundervisning för en hel kommun eller region 
efter beslut av FoHM efter ansökan fr smittskydd



Under hösten

• Inga lättnader 1/9 men

• Allt mindre fokus på restriktioner

• Vaccination 

• Vaccination

• Vaccination

• Vaccinkrav vid publika arrangemang?



Överväg noga om du
verkligen ska åka på 
semester i Sydeuropa

Alla som inte är full-
vaccinerade ska testa
sig efter utlandsresa




