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Dagsläget covid-19 den 10/12

• Totalt positiva: 14518 st
✓ 514 nya fall senaste 14 d (37/dag jmf 29 förra v)

✓ 272 nya fall senaste 7 dagarna (37/dag jmf 35 förra v)

✓ 9 (2) st inlagda varav 0 (1) IVA

✓ Andel positiva: 5,4 % (Sverige 5,3 %)

✓ Inga omikronfall t o m v 47 (25/11)

• Avlidna: 133 (132) st – 0,8/1000 (Sverige 1,5)

• Provtagning: 
✓ Ta inte om ett positivt prov



Antal fall + sjukhusvård senaste 2 v



Antal/100000 inv senaste 14 dagarna 10/12 (3/12)

Antal Invånare 14 d-incidens

Karlskrona 236 (225) 66500 355 (338)

Ronneby 58 (38) 30000 193 (127)

Karlshamn 148 (105) 32500 455 (323)

Sölvesborg 39 (20) 17500 223 (114)

Olofström 22 (16) 13500 163 (119)

Blekinge 514 (408) 160000 321 (255)

Sverige 283* (215)

*104-558





Regionala rekommendationer 29/11

• För allmänheten
✓ Munskydd i kollektivtrafik/skolskjutsar dygnet runt 

från 12 år

✓ Bälte och munskydd på i bussen!

✓ Besöksförbud på sjukhuset

✓ Matsalen öppen endast för personal

• För regionanställda
✓ Inga julaktiviteter eller utbildningar

✓ Säkerställa att trängsel inte uppstår, varannan stol

✓ Distansarbete när så är möjligt

✓ Vaccinationskrav vid nyanställning och i känslig 
verksamhet (cancervård, dialys)



Steg 1 fr o m 8/12

• Håll avstånd på jobbet, undvik  större samlingar

• Arbeta hemifrån i viss utsträckning

• Håll avstånd i offentliga miljöer

• Undvik trängsel i kollektivtrafik, bär munskydd

• Serveringsställen:
✓ Begränsa antalet besökare

✓ Möblera för att skapa utrymme

✓ Markera avstånd för besökare

✓ Alternativ till köer



Ytterligare åtgärder vid behov

• Steg två innebär bland annat mer hemmajobb, delvis 
undervisning på distans på lärosäten, att vuxna ska 
avstå tävlingar och matcher och vaccinationsbevis för 
fler verksamheter, till exempel restauranger och 
krogar.

• Steg tre innebär bland annat att vuxna ska begränsa 
sina sociala kontakter, delvis distansundervisning i 
gymnasieskolan, inställda evenemang för barn- och 
ungdomar och begränsade öppettider på 
serveringsställen.



Ekonomiskt stöd

• Läkarintyg för smittbärarpenning avskaffas fr dag 1

• Ersättning till riskgrupper återinförs

• Tillfällig föräldrapenning vid skolstängningar

• Ersättning för karensavdrag återinförs



Vaccinationstäckning Blekinge 10/12

10545 ovaccinerade



Välkommen till
jul-/nyårsfirande!

O.S.A
Vaccinerad?
Vaccinbevis?


