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Heimilin á ÖA 
 
Heimsóknir 
 

1. Takmarkanir á heimsóknum til íbúa miðast við eina heimsókn á dag 1 gestur í hverri heimsókn 
fyrir sig. Mælst er til að 1-2 nánustu aðstandendur sinni hlutverki heimsóknaraðila og að þeir 
sýni ýtrustu varkárni í sóttvörum.  

2. Skilyrði fyrir heimsókninni er að spritta hendur við komu. 
3. Aðstandendur eru beðnir um að fara styðstu leið inn og út úr einkarými/íbúð íbúa, staldra ekki 

við í sameiginlegum rýmum og vera ekki í samneyti við aðra íbúa.  
4. Öllum gestum á ÖA ber að virða 2ja metra regluna. 
5. Aðstandendur sem hafa verið erlendis koma ekki í heimsókn á ÖA í 14 daga eftir 

heimkomuna.  
6. Aðstandendum sem hafa umgengst einstaklinga með covid-19 smit, er óheimilt að koma í 

heimsókn á ÖA. 
7. Aðstandendum sem finna fyrir kvefi og eða öðrum flensulíkum einkennum (hósta hita, 

höfuðverk, beinverki, þreytu, kviðverki, niðurgang ofl.) er óheimilt að koma í heimsókn á ÖA. 
8. Aðstandendum sem hafa verið í einangrun vegna covid-19 smits og ekki eru liðnir 14 dagar frá 

útskrift, er óheimilt að koma í heimsókn á ÖA. 
9. Áfram er mælst til þess að aðstandendur hafi smitrakningarapp Embættis landlæknis í símum 

sínum. 
 

Íbúar 
 

1. Íbúum er heimilt að fara í bíltúr eða göngutúr með heimsóknaraðila. 
 
Starfsfólk  
 

1.  Starfsfólk ÖA fer í sóttkví í 14 daga eftir heimkomu erlendis frá. Ekki er heimilt að mæta til 
vinnu innan 14 daga. 

2. Draga úr samgangi og samneyti starfsmanna og íbúa á milli heimila. Ekki fara á milli 
heimila/eininga nema brýna nauðsyn beri til. 

3. Reyna að viðhalda 2ja metra reglunni eins og hægt er á vinnutíma. 
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Tímabundin dvöl 
 

1. Notendum er ekki heimilt að koma í tímabundna dvöl ef ekki eru liðnir 14 dagar frá heimkomu 
erlendis frá. 

2. Sömu reglur gilda um heimsóknir aðstandenda í tímabundna dvöl og á öðrum heimilum á ÖA. 
3. Takmarkanir á heimsóknum til notenda miðast við eina heimsókn á dag 1 gestur í hverri 

heimsókn fyrir sig. Mælst er til að 1-2 nánustu aðstandendur sinni hlutverki heimsóknaraðila 
og að þeir sýni ýtrustu varkárni í sóttvörum.  

4. Skilyrði fyrir heimsókninni er að spritta hendur við komu. 
5. Aðstandendur eru beðnir um að fara styðstu leið inn og út úr einkarými notenda, staldra ekki 

við í sameiginlegum rýmum og vera ekki í samneyti við aðra íbúa.  
6. Öllum gestum á ÖA ber að virða 2ja metra regluna. 
7. Aðstandendur sem hafa verið erlendis koma ekki í heimsókn á ÖA í 14 daga eftir 

heimkomuna.  
8. Aðstandendum sem hafa umgengst einstaklinga með covid-19 smit, er óheimilt að koma í 

heimsókn á ÖA. 
9. Aðstandendum sem finna fyrir kvefi og eða öðrum flensulíkum einkennum (hósta hita, 

höfuðverk, beinverki, þreytu, kviðverki, niðurgang ofl.) er óheimilt að koma í heimsókn á ÖA. 
10. Aðstandendum sem hafa verið í einangrun vegna covid-19 smits og ekki eru liðnir 14 dagar frá 

útskrift, er óheimilt að koma í heimsókn á ÖA. 
11. Áfram er mælst til þess að aðstandendur hafi smitrakningarapp Embættis landlæknis í símum 

sínum. 
12. Notendum tímabundinna dvala er heimilt að fara í bíltúr eða göngutúr með heimsóknaraðila. 

 
 

 
Dagþjálfun Grænahlíð og Lerkihlíð 
 

1. Notendum dagþjálfana er ekki heimilt að koma í dagþjálfun fyrr en 14 dögum eftir heimkomu 
erlendis frá. 

2. Mælst er til þess að notendur dagþjálfana fari ekki á staði utan ÖA þar sem ekki hægt að 
viðhalda 2ja metra reglunni. T.d. fjölmennar samkomur eða stór fjölskylduboð.  

3. Mælst er til þess að draga úr samneyti dagþjálfunarnotenda við íbúa á ÖA eins og hægt er. 
4. Að öðru leiti hefðbundin starfsemi í dagþjálfun. 

 
 
 
 

 
Iðju-Félagsstarf 
 

1. Starfsemi á heimilum óbreytt. 
2. Samkomusalurinn og Kaffi Sól eru ekki til útleigu. 
3. Engir stórir viðburðir eða samkomur innan ÖA. 
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Eldhús - Bitabær 
 

1. Salatbar verður lokað tímabundið frá 4.ágúst. 
2. Starfsfólk eldhúss sér um að skammta matinn. 
3. Starfsfólk heimilanna borðar inni á sínum heimilum með íbúum og greiðir ekki fyrir matinn. 
4.  Þeir sem borða í Bitabæ eru: 

-Íbúar í raðhúsum 
-Notendur og starfsfólk í dagþjálfunum 
-Notendur og starfsfólk tímabundinna dvala 
-Starfsfólk á skrifstofugangi  
-Starfsfólk í þvottahúsi og húsumsjón 
-Starfsfólk í ræstingu 
-Starfsfólk í stoðþjónustu (sjúkraþjálfun, hársnyrting, fótaaðgerð) 

 
 

 
Sjúkraþjálfun 
 

1. Starfsfólk í sjúkraþjálfun notar maska og hanska ef ekki er unnt að viðhalda tveggja metra 
reglunni. Á við um meðferð í sal og á heimilum. 

2. Áfram eru að mestu íbúar- notendur frá sömu einingum í salnum hverju sinni. 
3. Gæta skal ítrustu sóttvarna og þrífa vel á milli einstaklinga. 
4. Einstaklingar utan úr bæ mega koma í sjúkraþjálfun ef íbúar–notendur eru ekki í þjálfun á 

sama tíma. 
 
 

 
Hársnyrting og fótaaðgerð 
 

1. Starfsfólk í hársnyrtingu og fótaðgerð notar maska og hanska við sín störf. 
2. Gæta skal ítrustu sóttvarna og þrífa vel á milli einstaklinga. 
3. Einstaklingar utan úr bæ mega koma í hársnyrtingu og fótaaðgerð ef íbúar-notendur eru ekki 

þar á sama tíma. 
 

 
Þvottahús 
 

1. Óbreytt starfsemi. 
 

 
Húsumsjón 
 

1. Mælst er til þess að verktakar sem sinna viðhaldi á ÖA gæti ítrustu sóttvarna. 
2. Mælst er til þess að verktakar sem hafa verið erlendis komi ekki inn á ÖA í 14 daga eftir 

heimkomu nema ef nauðsyn ber til og noti þá maska og hanska. 
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Ræsting 
 

1. Sömu reglur gilda um starfsfólk í ræstingu og annað starfsfólk á ÖA varðandi heimkomu 
erlendis frá. 

2. Þrif á snertiflötum og auka sprittun verður áfram viðhaldið. 
 

 
 
 

 
 

Sama regla gildir um allt starfsfólk ÖA:  
Ekki mæta til vinnu með flensulík einkenni 

 
 

Handþvottur og sprittun er lykilatriði í sóttvörnum 
 
 
 
 
 

 
 

Sóttvarnarráðstafanir eru í sífelldri endurskoðun á ÖA og leiðbeiningar geta breyst með stuttum 
fyrirvara 

Ef smit vegna Covid19 aukast enn frekar munu reglur verða hertar enn frekar 
 

oa.covid19@akureyri.is 
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