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Lägesuppdatering covid-19, den 23
december: Ingen mellandagsshopping
eller inomhusträning
Gå inte ut och shoppa i mellandagarna och träna bara utomhus. Det är Region
Skånes smittskyddsläkares något kärva julhälsning till skåningarna. Nu avråds
alla åldersgrupper från all form av inomhusträning och butiksträngsel.
Det är skarpt läge i Skåne just nu. Alla som bor och vistas i Skåne uppmanas
att strikt följa rekommendationerna och hålla avstånd så att inte fler smittas
och blir allvarligt sjuka i covid-19 under kommande långhelger.

– Låt bli att gå på mellandagsrean! Skåne befinner sig i ett allvarligt läge
med omfattande samhällspridning av covid-19 med en stor belastning på
sjukvården. Det är verkligen inte läge att trängas på köpcentrum och i butiker
just nu, säger Eva Melander, smittskyddsläkare i Region Skåne.
Region Skåne förtydligar de nya skärpta allmänna råden kring träning och
idrott som gäller sedan den 21 december. Smittspridningen i Skåne ligger på
en fortsatt hög nivå – något över rikssnittet och nu avråds alla från att träna
och idrotta inomhus.
Även barn yngre än 16 år bör avstå att träna eller idrotta inomhus. Vid
utomhusträning gäller det att hålla avstånd till varandra och vara högst åtta i
gruppen.
– Smittläget är nu så allvarligt att vi avråder från all form av träning
inomhus. Det gäller alla åldersgrupper. Däremot kan man träna och röra sig
utomhus med högst åtta personer i gruppen och det är fortfarande viktigt att
hålla avstånd även om man är utomhus. Låt bli att samåka till träningar eller
byta om i samma omklädningsrum och dela inte vattenflaskor eller utrustning
med andra, säger Eva Melander.
Nästa dagliga lägesuppdatering om covid-19 publiceras måndagen den 28
december.
Försenade provsvar kommer idag
Under den senaste veckan har ett stort antal skåningar som gjort covid-tester
vid provtagningsstationer blivit utan svar. Det beror på ett tekniskt fel hos det
företag som registrerar provsvaren.
Problemet är nu löst och alla som fått vänta beräknas få sina provsvar under
onsdagen. Det handlar om cirka 850 provsvar som har blivit fördröjda.
– Det är mycket olyckligt att många har fått vänta så länge på provsvar. Det
innebär bland annat att arbetet med att smittspåra har blivit fördröjt, säger
Mattias Waldeck, biträdande smittskyddsläkare i Region Skåne.
Infosolutions, företaget som hanterar provsvaren, förklarar att det rör sig om
ett IT-fel som nu är åtgärdat.

– Vi har uppmärksammat detta tekniska problem och håller just nu på att
kontakta de som fått vänta på svaren, säger Alex Stendahl, vd Infosolutions.

Aktuella siffror
Antal nya fall per dag, rullande 7-dagarsmedel: 1 502/dag
Totalt antal konstaterade covid-19-fall: 57 086
Inlagda på IVA med konstaterad covid-19:50
Inlagda på vårdavdelning med konstaterad covid-19: 406
Totalt antal avlidna med Covid-19: 658
Det genomsnittliga antalet fall de senaste sju dagarna ger en bild över hur
många sjukdomsfall som inträffar per dag under en vecka än vad en enskild
dagssiffra gör. Till det totala antalet konstaterade covid-19-fall räknas alla
som inrapporterats sedan den 2 mars 2020. Inlagda patienter med covid-19
på vårdavdelning respektive intensivvårdsavdelning (IVA) är en
ögonblicksbild från klockan 8 samma dag. Till det totala antalet avlidna med
covid-19 räknas individer som avlidit inom 30 dagar efter att man
konstaterats ha covid-19 genom ett virusprov sedan den 18 mars 2020.
På Lägesbild covid-19 i Skåne finns fler aktuella siffror över provtagningar,
sjukdomsfall och sjukhusbeläggningar.
Från den 14 december gäller nationella råd från Folkhälsomyndigheten:
Minska risken att du och andra får covid-19 (1177)
Det finns flera webbplatser med bra information:
1177.se
skane.se/coronavirus
Folkhälsomyndigheten
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