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Dagsläget covid-19 den 3/12

• Totalt positiva: 14246 st
✓ 408 nya fall senaste 14 d (29/dag jmf 17 förra v)

✓ 242 nya fall senaste 7 dagarna (35/dag jmf 24 förra v)

✓ 2 (4) st inlagda varav 1 (1) IVA

✓ Andel positiva: 7 % (Sverige 5,4 %)

• Avlidna: 132 (132) st – 0,82/1000 (Sverige 1,45)



Antal fall + sjukhusvård senaste 2 v



Antal/100000 inv senaste 14 dagarna 3/12* (26/11)

Antal Invånare 14 d-incidens

Karlskrona 225 (152) 66500 338 (229)

Ronneby 38 (18) 30000 127 (60)

Karlshamn 105 (46) 32500 323 (141)

Sölvesborg 20 (10) 17500 114 (57)

Olofström 16 (10) 13500 119 (74)

Blekinge 408 (240) 160000 255 (150)

Sverige 215 (146)

*Obs ny provtagningsindikation 22/11













Ny provtagningsindikation fr 22/11 2021

• Vid symptom på covid-19 oavsett vaccinationsstatus

• Vid smittspårning av hushålls- och närkontakter utan 
symptom oavsett vaccinationsstatus

• Av alla efter resa utanför Norden

• Karantän 7 dagar efter resa i södra Afrika + prov 
direkt och efter 5 dagar

• Karantän 7 dagar för alla hushållskontakter oavsett 
vaccinationsstatus



Vaccinationsbevis för 18 år och äldre 1/12

• Befarad smittotopp i december

• För många ännu ovaccinerade (10700 st 16-39 år)

• Allmänna sammankomster och offentliga 
tillställningar för mer än 100 personer inomhus
✓ Konsert, teater, bio, religionsutövning, dans/musik 

(restaurang och nattklubb), idrott (exkl utövare och 
funktionärer)

• Alternativt deltagarbegränsningar som i våras

• Fler restriktioner att vänta nästa vecka



Regionala rekommendationer 29/11

• För allmänheten
✓ Munskydd i kollektivtrafik/skolskjutsar fr 12 år kl 7-9 

och 16-18

✓ Besöksförbud på sjukhuset

✓ Matsalen öppen endast för personal

• För regionanställda
✓ Planera för personalbortfall

✓ Inga julaktiviteter eller utbildningar

✓ Säkerställa att trängsel inte uppstår

✓ Distansarbete när så är möjligt

✓ Vaccinationskrav vid nyanställning och i känslig 
verksamhet



Vaccinationstäckning Blekinge 3/12



70 % Sverige
62 % Blekinge



78 % ovacc
Medelålder 53 år

Medelålder 72 år



Välkommen till
jul-/nyårsfirande!

O.S.A
Vaccinerad?
Vaccinbevis?


