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Influensautbredningen i

Blekinge?

Nej, olika berggrunder
I länet.



• ”Vi närmar oss 
flockimmunitet om en 
månad.”
• Läst på nätet idag 3 april 2020.

• Citerat från Wikipedia:

• ”Flockimmunitet är en sorts indirekt 
skydd mot smittsamma sjukdomar som 
uppstår när en stor andel av 
populationen har blivit immun mot en 
sjukdom och därigenom skyddar även 
icke-immuna individer.”

• ”En flock eller hjord är en grupp, 
klunga, skara eller samling djur oftast av 
artfränder”

• Anders Tegnell: ”Däremot börjar vi få 
en förståelse för att viruset inte kommer 
att sluta spridas förrän vi når en 
flockimmunitet.”



Skriv text här

Läste just idag att man tror att Sverige närmar sig flockimmunitet om en månad, vilket glädjer mig. 

Medmänniskor, dvs andra i klungan, som rör sig i staden, berättar mig att de ser delgrupper ur flocken 

som rör sig fördomsfritt såväl på Maxi som inne i stadens spritbutik. Denna skara kan tydligt 

identifieras som 70+.

Jag är såå trött på att varje ögonblick behöva identifiera mig som en ur denna samling artfränder, men 

härtill är jag nödd och tvungen, för det skulle ju vara förfärande förfärligt att stå där som en av de sista 

som smittats för att flocken ska uppnå immunitet. Som rubriken påpekar så närmar vi oss 

flockimmunitet om en månad – kanske.

Noterbara iakttagelser från min sida är att jag från min datorplats kan skaffa digital fullmakt för vår 

dotter att inhandla mediciner åt mig på apotek och för att hämta ut paket som levereras via Post Nord. 

Jag har lärt mig beställa varor på Maxi digitalt och sedan hämta dem utan att riskera att smittas.

Har också skaffat mig ett beroende som tyvärr gör att jag inte längre är riktigt oberoende. Den dagliga 
promenaden kommer att förfölja mig för resten av livet.

Den vackra blekingekartan i Ronneby Brunnspark visar inte Coronavirusets utbredning i länet, endast 

de olika bergarter som länet vilar på. Överallt har fåglarna börjat sjunga vårsång, det blåste hårt idag 

men många bänkar finns för 70+are och under tiden smittar flockmedlemmarna varandra för min skull.





Sedan 
pandemins 
början har jag 
vilat benen på 
snart sagt varje 
bänk i 
Brunnsparken.


