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Dagsläget 25/2 (19/2)

• Totalt positiva: 7940 (7820) st
✓ 301 nya fall senaste 14 d (22/dag jmf 24 förra v)

✓ 144 nya fall de senaste 7 dagarna (21/dag)

✓ 14 (17) st inlagda varav 5 (4) IVA

✓ Personalprovtagningar 5 % positiva (7 %)

• Avlidna: 114 (114) st – 0,71/1000 (Sverige 1,28)







Egenprovtagningar antal



Egenprovtagningar andel positiva

? % Sverige



Antal/1000 inv senaste 14 dagarna (25/2)

Karlskrona 91 66500 1,4 (1,2)

Ronneby 32 30000 1,1 (1,5)

Karlshamn 106 32500 3,3 (3,7)

Sölvesborg 40 17500 2,3 (2,7)

Olofström 19 13500 1,4 (2,1)

Blekinge 301 160000 1,9 (2,1)

Sverige 4,6 (4,0)





Antikroppstester blodgivare
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Distansundervisning

• Beslut FoHM 21/1 minst 20 % närundervisning för 
gymnasieskolan 25/1 – 1/4

• Rekommendation om fortsatt närundervisning för ca 
30 % för både högstadie- och gymnasieelever

• Gäller fr o m 1/3, ny bedömning inför v 11

• Undantag för särskolor, introduktionsprogram och 
särskilda behov



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

• FARAN ÄR  INTE ÖVER



Skärpning – Föreskrift ”allas ansvar”

• Handla ensam

• Serveringar – ej på handelsplatser/gallerior

• Restauranger – stängt kl 20.30

• Idrott – inga matcher eller cuper under elitnivå

• Resor – avstå om ej säkert (egen bil och eget 
boende), träffas så få som möjligt, om möjligt stanna 
hemma en vecka



Snabbt ökande kontaktintensitet – muterat virus



Andel brittisk mutant

Hittills 10 kända 
fall i Blekinge



Andel brasiliansk/sydafrikansk mutant

Inga kända fall 
i Blekinge



• Dig själv, din familj, dina arbetskamrater och dina 
medmänniskor – solidaritetshandling.

• Som en del i vägen tillbaka mot en ”normal” tillvaro 
och vardag. 

• Effektivaste sättet att minska risken för 
smittspridning.

• Oavsett vilket vaccin som erbjuds.

• Pfizer/Moderna måste reserveras för dem med sämst 
immunförsvar som behöver högst skyddseffekt på 
kort sikt.

Vaccin skyddar



Skydd mot allvarlig sjukdom

• Skotsk studie (EAVE II)

• 1,14 milj doser 8/12 – 15/2 (21 % av befolkningen)

• Minskad risk för inläggning pga covid hos
• 85 % Pfizer (en dos)

• 94 % Astra (en dos)

• Sammanlagt 81 % för 80+




