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Den nya smittan covid-19 sprider sig över jordklotet. Här hittar du dagsläget i Sverige och i världen.

Sedan den 11 mars testar flertalet regioner endast personer som redan är på sjukhus med symtom eller som tillhör en
riskgrupp. Tidigare testades samtliga misstänkta fall. Flera länder runt om i världen gör på samma vis. Det här betyder att
antalet smittade i Sverige och världen troligtvis är många fler än våra siffror visar.

Situationen på Sveriges sjukhus – region för region
Så här många coronasmittade patienter är just nu inlagda, intensivbehandlas och ligger i respirator på sjukhus runt om i
Sverige.

Coronaviruset: Här är de senaste siffrorna
Så många bekräftade fall och antal döda har Sverige och världen just nu.
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* IVA syftar på patienter som kräver extra behandling och bevakning i sjukvården, det vill säga mycket svårt sjuka patienter.
Siffrorna i tabellen gäller gårdagen (19 mars) och kommer från regionerna själva. I de fall de inte velat lämna ut uppgift lämnas
fältet blankt. En handfull regioner har inte velat dela med sig av uppgiften på hur många som ligger i respirator.

Antal smittade och döda i Sverige
* Sedan den 15 mars baseras siffrorna på Folkhälsomyndighetens statistik.

Antal smittade och döda i världen
* Alla länder med en folkmängd under 100 000 är bortplockade från listan på smittade och döda per 100 000 invånare.
Anledningen är att mindre länder gör det svårt att se övriga skillnader i världen. Siffran från Sverige är från
Folkhälsomyndigheten, alla övriga kommer från Johns Hopkins University, CSSE och uppdateras dagligen.

Stängda skolor i Europa
Här är de länder som stängt sina skolor för undvika spridning av coronasmittan. Från och med den 18 mars rekommenderas alla
Sveriges högskolor och gymnasieskolor att ha gått över till distansutbildning.

Region Inlagda totalt Varav IVA Varav i respirator

Stockholm 139 20

Uppsala 13 2

Skåne 10 3

Jönköping 7 1

Sörmland 6 0

Västerbotten 5 1 1

Dalarna 4 1 1

Halland 2 0 0

Kalmar 2 0 0

Värmland 2 1

Gävleborg 1 0 0

Jämtland 1 0 0

Norrbotten 1 0 0

Blekinge 0 0 0

Gotland 0 0 0

Kronoberg 0 0 0

Västernorrland

Västra Götaland 29 13

Östergötland 22 3

Örebro 6 0

Västmanland 4 0
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Smittoutvecklingen i Norden
Grafen visar utvecklingen av totalt smittade per land i Sverige, Norge, Finland och Danmark och hur många nya bekräftade fall
som inkommit per dag.

* Sedan den 11 mars testar flertalet regioner endast personer som redan är på sjukhus med symtom eller som tillhör en
riskgrupp, vilket kommer att påverka antalet nya bekräftade fall i Sverige.

Utvecklingen i världen
Här visas antalet smittade personer i världen dag för dag. Färgerna berättar hur många som dött, hur många som tillfrisknat
samt hur många som fortfarande är sjuka.

Hitta fakta hos myndigheterna
Mycket information om viruset sars-cov-2 och sjukdomen det orsakar, covid-19, finns att hitta på olika myndigheters
hemsidor. Här hittar ni dem.

Folkhälsomyndigheten har samlat frågor och svar på sin hemsida. (Även på engelska).
EU:s smittskyddsmyndigheter heter ECDC, Europeiska smittskyddsmyndigheten.
Världshälsoorganisationen WHO informerar löpande om viruset.
Den som har allmänna frågor uppmanas av Folkhälsomyndigheten att ringa 113 13.

http://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/smittsamma-sjukdomar/coronavirus/fragor-och-svar-om-nytt-coronavirus/
http://www.ecdc.europa.eu/en/novel-coronavirus-china/questions-answers
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
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Ansvariga personer
Chefredaktör, vd och ansvarig utgivare: Lena K.Samuelsson

Stf ansvarig utgivare: Lena Mellin
Redaktionschefer: Karin Schmidt, Michael Poromaa, Lotta Folcker
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Krypterad: Tipsa via Secure Drop
Vårt löfte till dig

Aftonbladet har funnits sedan Lars Johan Hierta startade tidningen år 1830. Vår vision är att vara: ”Sveriges mest engagerande nyhetskälla
som värnar sanningen, granskar makten och ger dig inflytande genom journalistik”.
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Den som känner sig sjuk ska ringa vårdguiden 1177.
Utrikesdepartementet, UD, avråder just nu från resor till länder/områden som drabbats av coronaviruset. Här finns listan med UD:s
avrådan.

LÄS OCKSÅ
69 frågor och svar om det nya coronaviruset

Coronaviruset i korthet
Källor: Folkhälsomyndigheten, krisinformation.se, WHO, TT, AP. 
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Frågor och svar – så bevakar Aftonbladet coronautbrottet
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Nya siffror: Så liten är risken att dö i covid-19

LÄS OCKSÅ
Så kan Sverige hantera ett stort coronautbrott
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Så känns det att vara sjuk i corona
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