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Dagsläget 10/6 (3/6)

• Totalt positiva: 12783 (12681) st
✓ 200 nya fall senaste 14 d (14/dag jmf 19 förra v)

✓ 102 nya fall senaste 7 dagarna (14/dag jmf 14 förra v)

✓ 7 (8) st inlagda varav 2 (4) IVA, 2 IVA-patienter utanför 
länet

• Avlidna: 129 (128) st – 0,8/1000 (Sverige 1,5)





Senaste 3 veckorna





3 0







Antal/1000 inv senaste 14 dagarna 10/6 (3/6)

Karlskrona 102 (103) 66500 1,5 (1,6)

Ronneby 36 (36) 30000 1,2 (1,2)

Karlshamn 21 (39) 32500 0,6 (1,2)

Sölvesborg 51 (57) 17500 2,9 (3,3)

Olofström 8 (13) 13500 0,6 (1,0)

Blekinge 200 (259) 160000 1,2 (1,6)

Sverige 1,4 (2,1)



Sekvensering v 20-22 (ABCLabs)

• Totalt: 306

• Brittisk (alfa): 289 (94 %)

• Indisk (delta): 13 (varav 8 utbrott i Sölvesborg, 4 st
med koppling till Indien)

• Sydafrikansk (beta)/brasiliansk (gamma): 0

• Övriga: 4



Sölvesborgsutbrottet

• Koppling till
✓ Förskola

✓ Grundskola

✓ Fotboll

✓ Matvarubutik

✓ Ingen utlandsvistelse

Antal fall totalt 
✓ 27/5-2/6: 22 st

✓ 3/6-9/6: 29 st





Åtgärder

• Uppmaning att hålla barn hemma från aktuell 
förskola

• Särskilda uppmaningar inom kultur och fritid, 
restauranger och affärer

• Provtagning av närkontakter

• Fortsatt sekvensering av alla positiva fall

• Smittspårning

• Kontakt med FoHM





Regionala skärpta råd Blekinge

• Upphör 13/6

• FoHM:s allmänna råd gäller

• Undvik trängsel, håll avstånd, inga fester

• Idrotta med förstånd, undvik omklädningsrum och 
samåkning

• ”Leta inte efter vad som är tillåtet – fundera i stället 
över vad som är lämpligt”

• Sjukvården tål inga nya IVA-fall



Förhållningsregler

• Hushållskontakter: Karantän 7 d + provtagning dag 5
✓ Undantag: Fullvaccinerade (2 v efter andra dosen), 

dock ska personal inom HoS provtas

• Närkontakter: Provtagning dag 0 och 5
✓ Undantag: Fullvaccinerade (2 v efter andra dosen), 

dock ska personal inom HoS provtas




