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Aktuellt om coronasituationen

Från och med denna vecka pausas den veckovisa lägesbildsrapporteringen. För att 
hålla sig uppdaterad går det att ta del av Region Skånes och Folkhälsomyndighetens 
veckorapporter där det även finns kommunspecifik statistik. Länkar redovisas nedan.



Aktuellt om coronasituationen
Bekräftad information om coronaviruset
https://www.krisinformation.se/detta-kan-handa/handelser-och-storningar/20192/myndigheterna-
om-det-nya-coronaviruset

Coronapandemin: Sammanställning av vad som gäller just nu
https://www.krisinformation.se/detta-kan-handa/handelser-och-storningar/20192/myndigheterna-
om-det-nya-coronaviruset/coronapandemin-detta-galler-just-nu

Sommar under pandemin
https://www.krisinformation.se/detta-kan-handa/handelser-och-storningar/20192/myndigheterna-
om-det-nya-coronaviruset/sommar-under-pandemin

Aktuellt om covid-19 på Krisinformation.se: 
https://www.krisinformation.se/detta-kan-handa/handelser-och-storningar/20192/myndigheterna-
om-det-nya-coronaviruset/aktuellt-om-covid-19
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https://www.krisinformation.se/detta-kan-handa/handelser-och-storningar/20192/myndigheterna-om-det-nya-coronaviruset/aktuellt-om-covid-19


Aktuellt om coronasituationen
Anpassning av åtgärder mot spridning av covid-19

Regeringen har presenterat en plan för hur åtgärder mot covid-19 kan anpassas till en successivt minskad smittspridning.

Flera av anpassningarna i nivå 2 är beslutade och gäller från och med den 1 juli, medan andra får vänta till den 15 juli.

De allmänna råden om att stanna hemma vid symtom, undvika trängsel, att arbeta hemifrån, att hellre ses utomhus än 
inomhus och att vara noga med handhygienen ligger kvar till nivå 1.

Följ länken nedan för att se vilka anpassningar som gäller från den 1 juli samt vilka anpassningar som är planerade i de andra 
nivåerna.

Klicka här för att läsa mer om anpassningarna i nivå 3, 2 och 1.

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/anpassning-av-atgarder-mot-spridning-av-covid-19/


Aktuellt om coronasituationen
Fortsatt försiktighet från den 1 juli
Folkhälsomyndigheten har anpassat föreskrifter, råd och rekommendationer till att spridningen av covid-19 har 
minskat. Information om vad som gäller från den 1 juli har uppdaterats. Det är fortsatt viktigt att hålla avstånd, 
stanna hemma och testa sig vid symtom och att arbeta hemma om det är möjligt. Både privatpersoner och 
verksamheter har fortfarande en skyldighet att vidta åtgärder för att minimera risken för smittspridning.

Uppdaterade nationella allmänna råd och rekommendationer för att minska spridningen av covid-19
Alla i samhället har en skyldighet att förhindra spridning av covid-19. Här finns en sammanfattning av vad som 
gäller för dig som privatperson:
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-
och-andra/rekommendationer-for-att-minska-spridningen-av-covid-19/

Huvudsakliga råd och rekommendationer för privatpersoner:
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-
och-andra/skyddar-dig-mot-smittas-covid-19/
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Covid-19 sjukdomsläget
Region Skånes veckorapporter
https://www.skane.se/digitala-rapporter/lagesbild-covid-19-i-skane/inledning/#Veckorapporter

Folkhälsomyndighetens veckorapporter
https://www.folkhalsomyndigheten.se/folkhalsorapportering-statistik/statistik-a-o/sjukdomsstatistik/covid-19-
veckorapporter/

Samlingssida lägesbild för covid-19 i Skåne
https://www.skane.se/digitala-rapporter/lagesbild-covid-19-i-skane/inledning/

Aktuella covid-19-läget i Skånes 33 kommuner
https://www.skane.se/digitala-rapporter/lagesbild-covid-19-i-skane/kommunrapport/
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Covid-19 vaccinationer
Senaste nytt om vaccinationerna i Skåne på 1177.se
https://www.1177.se/Skane/sjukdomar--besvar/lungor-och-luftvagar/inflammation-och-infektion-ilungor-och-
luftror/om-covid-19--coronavirus/om-vaccin-mot-covid-19/aktuellt-om-vaccination-mot-covid-19-i-skane/

Information om vaccination mot covid-19 på 1177.se
https://www.1177.se/Skane/sjukdomar--besvar/lungor-och-luftvagar/inflammation-och-infektion-ilungor-och-
luftror/om-covid-19--coronavirus/om-vaccin-mot-covid-19/vaccination-mot-covid-19/

Region Skånes lägesbild för vaccinationer
https://www.skane.se/digitala-rapporter/lagesbild-covid-19-i-skane/vaccinationer/

Folkhälsomyndighetens statistik för vaccinationer
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/statistik-och-
analyser/statistik-over-registrerade-vaccinationer-covid-19/

Antal vaccinerade i Sverige uppdelat på ålder, kön och kommun
https://fohm.maps.arcgis.com/sharing/rest/content/items/fc749115877443d29c2a49ea9eca77e9/data
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