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1.  Inngangur 
 

Viðbragðsáætlun þessi segir fyrir um skipulag og stjórn aðgerða á Búsetusviði Akureyrarbæjar í kjölfar 
heimsútbreiðslu Covid-19.  Áætlunin á að skýra hlutverk og ábyrgð stjórnenda og gefa upplýsingar um 
þær neyðarráðstafanir sem getur þurft að grípa til þegar faraldurinn gengur yfir. 

Markmið viðbragðsáætlana eru að tryggja skipulögð og samræmd viðbrögð stjórnenda þegar til Covid-
19 faraldurs/farlds kemur þannig að hægt sé að halda uppi nauðsynlegri lágmarksþjónustu, tryggja 
öryggi þjónustunotenda og starfsmanna og lágmarka áhrif Covid-19 faraldurs með því að: 

o Skilgreina mikilvæga verkþætti deildarinnar, lykilstarfsmenn og staðgengla. 

o Draga úr útbreiðslu faraldurs á vinnustaðnum og lágmarka smithættu. 

o Styrkja nauðsynlega starfsemi. 

o Upplýsa starfsmenn og veita nauðsynlega fræðslu. 

Samkvæmt 5. grein laga um almannavarnir nr. 82/2008 annast ríkislögreglustjóri starfsemi 
almannavarna í umboði dómsmálaráðherra. Með lögum nr. 44/2003 voru almannavarnir fluttar frá 
Almannavörnum ríkisins til embættis ríkislögreglustjóra, til að annast heildarskipulagningu 
almannavarna og framkvæmdir á þeim þáttum sem falla undir ríkisvaldið. Einnig er ábyrgð 
ríkislögreglustjóra vegna almannavarna skilgreind í 5. grein lögreglulaganna nr. 90/1996 þar sem 
kveðið er á að ríkislögreglustjóri annist málefni almannavarna í umboði dómsmálaráðherra (áður 
innanríkisráðherra) og starfræki almannavarnadeild sem annist verkefni á sviði almannavarna. 
 
Ráðuneytin, í samvinnu við almannavarnadeild ríkislögreglustjórans og embætti sóttvarnalæknis, 
gerðu sniðmát að viðbragðsáætlun fyrir ráðuneytin til að fara eftir þegar til heimsfaraldurs vegna 
inflúensu kæmi. Við gerð viðbragðsáætlunar um heimsfaraldur inflúensu árið 2009 voru fyrirtæki og 
stofnanir  hvött til að útbúa áætlun til að auka viðnámsþrótt og áfallaþol í heimsfaraldri , er sú áætlun 
höfð sem sniðmát að þessari áætlun.   Gátlisti var hafður til hliðsjónar í þeirri vinnu um órofinn rekstur 
í heimsfaraldri í samræmi við ákvæði laga. Þessi áætlun byggir á sniðmátinu og tekur einnig mið af 
„Viðbragðsáætlun Almannavarna, Heimsfaraldur Landsáætlun” útgáfa 3.0 2020 (sjá 
www.almannavarnir.is) Við gerð áætlunarinnar er meðal annars stuðst við lög um almannavarnir nr. 
82/2008 og lög um sóttvarnir nr. 19/1997. Ábyrgð á áætlun þessari er í höndum sviðstjóra Búsetusviðs 
Akureyrarbæjar.  Áætlunin verður endurskoðuð á a.m.k. fimm ára fresti, en yfirfarin árlega t.d. hvað 
varðar boðleiðir, gátlista og starfssvæði.  Ef miklar breytingar verða á starfsemi verður áætlunin þegar 
í stað endurskoðuð.     

Áætlunin verður kynnt fyrir starfsmönnum deildarinnar svo og tengiliðum innan Fjölskyldusviðs 
Akureyrarbæjar og HSN á Akureyri. Hún verður vistuð rafrænt á vefsíðu Akureyrarbæjar 
(http://www.akureyri.is/stjornkerfid/deildir/busetudeild/) og útprentað eintak verður á hverri 
starfsstöð.  
Áætlun þessi tekur þegar gildi. 

Akureyri, 13. mars 2020 
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2. Heimsfaraldur Covid-19 
 

Hvað er vitað um þessa nýju veiru og faraldurinn á þessu stigi? 

Orsök núverandi faraldurs er ný tegund kórónaveiru sem hefur ekki áður greinst í mönnum. Veiran 
var fyrst nefnd 2019-nCoV en vegna mikils skyldleika við SARS veiruna hefur hún nú hlotið nafnið 
SARS-CoV-2 og sjúkdómurinn kallast nú COVID-19. Veiran er ekki eins skæð og SARS eða MERS 
kórónaveirur sem höfðu 10% og 35% dánartíðni, en virðist mun meira smitandi og þessi faraldur 
hefur nú þegar haft mun meiri áhrif á heimsvísu en SARS faraldurinn hafði. Tíðni alvarlegra veikinda 
og dauðsfalla er mun hærri meðal ákveðinna hópa en almennings en dánarhlutfall er um 2–3% í 
heildina, undir 1% fram að fimmtugu en rís eftir það og er um 12–15% hjá elstu einstaklingum sem fá 
staðfest smit. Athugið að sennilega er töluvert mikið um vægari smit á öllum aldri sem lækka þá 
þessar tölur.   

Uppruni veirunnar virðist hafa verið í Wuhan borg í Kína og tengd ákveðnum matarmarkaði í 
borginni, sem verslaði með lifandi dýr og afurðir ýmissa dýra. Veiran virðist hafa borist úr 
leðurblökum, trúlega með annan, óþekktan, millihýsil áður en smit barst í menn og loks manna á 
milli. Það er ekkert bóluefni til gegn þessari veiru og því ekki hægt að bólusetja. COVID-19 smitast á 
milli einstaklinga. Smitleið er talin vera snerti- og dropasmit, svipað og inflúensa. Það þýðir að veiran 
getur dreifst þegar veikur einstaklingur hóstar, hnerrar eða snýtir sér og hraustur einstaklingur andar 
að sér dropum/úða frá þeim veika eða hendur hans mengast af dropum og hann ber þær svo upp að 
andliti sínu. Ekki hefur verið staðfest að fólk geti verið smitandi áður en einkenni koma fram en sumir 
fá lítil sem engin einkenni og geta þó verið smitandi. Sjá einnig „Hvað get ég gert til að forðast smit?“ 
Sýkingin hefur verið staðfest í flestum heimsálfum og hefur í sumum tilvikum náð nokkurri útbreiðslu. 
Reynslan sýnir að viðeigandi smitvarnir eins og handþvottur og að bera pappír fyrir vit við hnerra og 
hósta sem og sóttkví útsettra einstaklinga og einangrun sjúklinga er árangursríkt við að hefta 
útbreiðslu. Tilhlýðilegar sóttvarnaráðstafanir í Evrópu munu væntanlega takmarka útbreiðslu til 
muna. 

Hverjir eru í mestri hættu á að fá alvarleg einkenni? 

Líkur á alvarlegum sjúkdómi hækka með hækkandi aldri, sérstaklega eftir 50 ára aldur. Einstaklingar 
með ákveðin undirliggjandi vandamál eru einnig í aukinni hættu á alvarlegri sýkingu ef þeir smitast af 
COVID-19 sjúkdómi. Ekki er vitað nákvæmlega hversu mikið aukin hættan er ef þessi vandamál eru til 
staðar, en þegar borin eru saman væg og alvarleg tilfelli er greinilegt að ákveðin vandamál voru til 
staðar hjá mun fleirum með alvarlegan sjúkdóm en vægan sjúkdóm. Þessi vandamál eru: hár 
blóðþrýstingur/hjartasjúkdómar, sykursýki, langvinn lungnateppa, langvinn nýrnabilun og 
krabbamein.  

Einstaklingar sem reykja virðast vera í aukinni hættu á alvarlegum sjúkdómi en ekki er hægt að 
útiloka að þar sé í raun langvinn lungnateppa undirliggjandi vandamál sem eykur alvarleika 
sjúkdómsins. 
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Á þessari stundu er óvíst hvort ónæmisbælandi meðferð (s.s. sterar, methotrexate eða líftæknilyf) 
eykur líkur á alvarlegri kórónaveirusýkingu. 

Hvað er kórónaveira? 
Kórónaveirur eru stór fjölskylda veira sem valda ýmsum sjúkdómum hjá mönnum og dýrum (m.a. 
fuglum og spendýrum). Kórónaveirur eru þekkt orsök kvefs en þær geta einnig valdið alvarlegri 
lungnabólgu og jafnvel dauða (aðrir faraldrar voru MERS-sýkingin í Mið-Austurlöndum frá árinu 2012 

og SARS sýkingin frá Kína á árunum 2002–2003). SARS og MERS voru minna smitandi en inflúensa, en 
ollu faröldrum á ákveðnum svæðum og á sjúkrahúsum. Dánartíðni SARS- og MERS-sýkinganna var 
einnig mun hærri en fyrir inflúensu eða COVID-19. 

Hvað er vitað um smit manna á milli? 
COVID-19 smitast á milli einstaklinga. Smitleið er snerti- og dropasmit, svipað og inflúensa. Það þýðir 
að veiran getur dreifst þegar veikur einstaklingur hóstar, hnerrar eða snýtir sér og annar einstaklingur 
andar að sér dropum/úða frá þeim veika eða hendur mengast af dropum og viðkomandi ber þær svo 
upp að andliti sínu. Fólk virðist ekki vera smitandi á meðgöngutíma áður en einkenni koma fram en 
sumir fá lítil sem engin einkenni og geta þó verið smitandi 

 

3. Háskastig almannavarna 
Almannavarnastig 
Viðbragðsáætlunum almannavarna er skipt í þrjú stig sem skilgreina alvarleika þess ástands sem steðjar 
að.  Háskastigin eru: Óvissustig, hættustig og neyðarstig.  
Til þess að gefa til kynna umfang almannavarnaviðbragða, þ.e. fjölda þeirra eininga sem virkjaðar eru í 
þágu almannavarna í hvert sinn, þörf fyrir víðtæka samhæfingu og fjölda stjórnstiga er hægt að 
skilgreina umfang á hverju almannavarnastigi með litum sem hér segir: 
 

 Grænt 

Atburði er sinnt af fáum viðbragðsaðilum. 
 

 Gult 

Alvarlegur atburður og sinnt af mörgum viðbragðsaðilum. 
 

 Rautt 

Mjög umfangsmikill atburður á mörgum svæðum. 
 

 Svart 

Þjóðarvá - hamfarir eða atburðir sem hafa áhrif á mörg umdæmi á sama tíma. 
 

Með hliðsjón af þessu taka sóttvarnalæknir og ríkislögreglustjóri ákvörðun um umfang aðgerða hverju 
sinni og upplýsa viðbragðsaðila. 
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Óvissustig 

Grunur vaknar um heimsfaraldur Upplýsingasöfnun, hættumat  

ÓVISSUSTIG, einkennist af atburðarás sem hafin er og ætla má að geti leitt til þess að öryggi fólks eða 
byggðar sé stefnt í hættu. Á þessu stigi hefst samráð milli viðbragðsaðila og almannavarna. Þegar 
upplýsingar um eðli atburðar eru óljósar skal virkja á óvissustigi þar til fram koma nægilegar upplýsingar 
til að ákveða um frekari virkjun viðbragðsáætlunar. Leitað er eftir frekari upplýsingum eða boðun 
staðfest áður en frekari viðbrögð eru ákveðin. Samhæfingarstöðin eða 112 getur beðið 
heilbrigðisstofnun um að virkja skv. óvissustigi.   

Athuganir, mælingar, hættumat 

Skilgreining: vegna Covid-19  

Covid-19 veiru greinist í mönnum  

 

Ráðstafanir ákveðnar af ríkislögreglustjóra og sóttvarnalækni með hliðsjón af alvarleika faraldurs: 

1. Samráð / samstarf er við mikilvæg erlend samtök og stofnanir. 
2. Samráð / samstarf milli innlendra stofnana, samtaka, fyrirtækja og félaga. 
3. Skráning upplýsinga um staði þar sem smitsjúkdómur geisar.  
4. Athugun á birgðastöðu matar, lyfja og annarrar nauðsynjavöru.  
5. Athugun á boðleiðum, fjarskiptum og fleiru þess háttar. 
6. Æfingar, almannavarnaæfing, minni æfingar innan stofnana og / eða hjá aðilum, sem hafa 

sameiginleg verkefni.  
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Hættustig 

Hætta er talin á að heimsfaraldur berist til Íslands eða sýking staðfest  

Viðbúnaður vegna hættu 

HÆTTUSTIGI er lýst yfir ef upplýsingar leiða í ljós að alvarlegt slys eða önnur vá hefur orðið eða er 
yfirvofandi í umdæminu. Einnig getur Samhæfingarstöðin beðið heilbrigðisstofnun að virkja á 
hættustigi vegna hættu eða slysa í öðrum umdæmum. Þetta stig getur falið í sér virkjun hluta af 
starfsemi stofnunar.  

Skilgreining: 

1. Staðfest sýking hérlendis. 
2. Litlar hópsýkingar af völdum Covid-19 veirunnar  brjótast út hjá  
3. Umtalsverðar hópsýkingar brjótast út hjá mönnum en þær eru enn staðbundnar.  

Vísbendingar eru um að veiran aðlagist mönnum í vaxandi mæli en þó ekki þannig að 
umtalsverð hætta sé á heimsfaraldri. 

 
Ráðstafanir ákveðnar af ríkislögreglustjóra og sóttvarnalækni með hliðsjón af alvarleika faraldurs: 

1. Ráðstafanir gerðar til að koma í veg fyrir að sýktir einstaklingar komi til Íslands. 
2. Komi fólk frá sýktum svæðum til Íslands fer fyrsta læknisrannsókn fram í flughöfnum (Keflavík) 

og höfnum.  
3. Söfnun og úrvinnsla faraldursfræðilegra upplýsinga. 
4. Hugsanlega loka einhverjum höfnum / flugvöllum. 
5. Heimasóttkví hugsanlega beitt gegn þeim sem eru einkennalausir en gætu hafa smitast. 
6. Skip hugsanlega sett í sóttkví. 
7. Skipulögð dreifing / taka fyrirbyggjandi Covid-19lyfja meðal áhættuhópa íhuguð.  
8. Athuga með heimköllun Íslendinga frá svæðum þar sem hópsýkingar af völdum nýs stofns 

Covid-19 hafa brotist út.    
 

Neyðarstig 

Heimsfaraldur hefur borist til Íslands og hópsýkingar brjótast út. Neyðaraðgerðir vegna atburða 

NEYÐARSTIGI er lýst yfir vegna slyss eða annarrar vár sem þegar hefur átt sér stað. Á þessu stigi er öll 
starfsemi stofnunar virkjuð. Verkefni einkennast af tafarlausum aðgerðum til lífsbjargandi aðstoðar og 
viðleitni til að afstýra frekari slysum og varna frekara tjóni. Samhæfingastöðin getur beðið 
heilbrigðisstofnun um að virkja skv. neyðarstigi. 

Skilgreining; 

1. Stofn Covid-19 veirunnar hefur fundist í einum eða fleiri einstaklingum hérlendis eða 
heimsfaraldri hefur verið lýst yfir.  Vaxandi og viðvarandi útbreiðsla smits meðal manna. 
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Ráðstafanir ákveðnar af ríkislögreglustjóra og sóttvarnalækni með hliðsjón af alvarleika faraldurs: 

1. Viðbragðskerfi að fullu virkjað. 
2. Samkomubann, lokun skóla o.fl.  
3. Útskrift sjúklinga af sjúkrahúsum. 
4. Skipulögð dreifing / taka fyrirbyggjandi Covid-19 lyfja meðal áhættuhópa. 
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4. Áhættumat vegna Covid-19 faraldurs  
 
 

Hvað er vitað um þessa nýju veiru og faraldurinn á þessu stigi? 

Orsök núverandi faraldurs er ný tegund kórónaveiru sem hefur ekki áður greinst í mönnum. Veiran 
var fyrst nefnd 2019-nCoV en vegna mikils skyldleika við SARS veiruna hefur hún nú hlotið nafnið 
SARS-CoV-2 og sjúkdómurinn kallast nú COVID-19. Veiran er ekki eins skæð og SARS eða MERS 
kórónaveirur sem höfðu 10% og 35% dánartíðni, en virðist mun meira smitandi og þessi faraldur 
hefur nú þegar haft mun meiri áhrif á heimsvísu en SARS faraldurinn hafði. Tíðni alvarlegra veikinda 
og dauðsfalla er mun hærri meðal ákveðinna hópa en almennings en dánarhlutfall er um 2–3% í 
heildina, undir 1% fram að fimmtugu en rís eftir það og er um 12–15% hjá elstu einstaklingum sem fá 
staðfest smit. Athugið að sennilega er töluvert mikið um vægari smit á öllum aldri sem lækka þá 
þessar tölur.   

Eru börn og unglingar í hættu? 
Allir geta sýkst af kórónaveiru en mjög lítið virðist vera um alvarlegar sýkingar meðal barna. 
Upplýsingar um sjúkdómsgang hjá börnum eru takmarkaðar enn sem komið er. Ef engin tilfelli hafa 
greinst í skólanum er ekki er ástæða að halda hraustum börnum heima úr skóla. Börn með alvarlega 
langvinna sjúkdóma ættu mögulega að forðast margmenni, þ.m.t. í skólum nú þegar talin er hætta á 
að smit verði útbreitt hér á landi á næstu vikum. Rétt er að ítreka hreinlæti og sérstaklega tíðan 
handþvott við öll börn bæði í skólanum og annars staðar (sjá einnig „Hvað get ég gert til að forðast 
smit“). 

 Eru barnshafandi konur í sérstakri áhættu? 
Engar upplýsingar hafa komið fram um sérstaka hættu fyrir barnshafandi konur eða hættu á 
fylgikvillum meðgöngu vegna COVID-19. Engar vísbendingar eru heldur um að fóstur geti smitast á 
meðgöngu. Engar sérstakar ráðleggingar eru því í gildi fyrir barnshafandi konur (sjá „Hvað get ég gert 
til að forðast smit“). Ef nýjar upplýsingar berast verður þeim bætt við hér. 

 

Sóttvarnalæknir hefur gert bráðabirgðamat á afleiðingum yfirvofandi heimsfaraldurs þar sem tillit er 
tekið til afleiðinga. Ef veiran nær útbreiðslu hér á landi er líklegt að fjarvistir frá vinnu verði nokkrar. 
Mögulega má búast við að veikindi verði meira langvarandi en í árlegum inflúensufaraldri. Eins og sjá 
má er líklegt að um nokkrar fjarvistir starfsmanna verði að ræða í Covid-19 faraldri. Fjöldi fjarvista er 
háður því hversu alvarlegur faraldurinn verður og einnig hver viðbrögð almennings verða.  
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Fjarvistir starfsmanna geta stafað af mismunandi ástæðum, til dæmis vegna: 

 Smits af völdum kórónaveiru. 

 Annarra veikinda. 

 Annarra fjölskyldumeðlima sem þarf að hugsa um, vegna veikinda eða lokun leik- og 

grunnskóla. 

 Beiðna vinnuveitanda um að halda sig fjarri vinnustað og vinna heiman frá sér. 

 Beiðna heilbrigðisyfirvalda um heft ferðafrelsi eða samkomubann. 

 Raskana á almenningssamgöngum eða ótta starfsmanna við að ferðast innan um hóp fólks. 

 Ótta starfsmanna við að smitast ef þeir mæta til vinnu. 

Fjarvistir starfsmanna munu verða mestar þegar sýkingartíðni er hæst í faraldri,  

Það er ekki hægt að spá fyrir með vissu hverjar fjarvistir á vinnustöðvum verða. Það veltur m.a. á því 
um hversu skæða farsótt er að ræða, hvernig starfsmenn meta hættuna, hvort skólum er lokað og til 
hvaða ráða er tekið í viðbrögðum vinnustaða í þeim tilgangi að minnka líkur á fjarvistum og smiti innan 
vinnustaðarins.  
 
Mikilvægt er að upplýsingar miði að því að eyða óþörfum ótta og að tekist sé á við hugsanlega vá af 
yfirvegun, festu og þekkingu. Hér kemur margt til greina, fyrirlestrar, heimasíður, veggspjöld, dreifing 
gagna. Grunnupplýsingar má fá í bæklingi sem er að finna á www.almannavarnir.is  www.landlaeknir.is  
 

5. Virkjun viðbragðsáætlana 
 

Sóttvarnalæknir tilkynnir breytingar á háskastigi (sjá nánar um stig í kafla 3) og mælir fyrir um  
sóttvarnarráðstafanir. 

 Auk þess er sóttvarnarlæknir í umdæminu sem er einnig er ábyrgðaraðili sóttvarna í umdæminu 

Umdæmislæknar sóttvarna 

Samkvæmt ákvörðun heilbrigðisráðherra (reglugerð nr. 387/2015) er Íslandi skipt upp í sjö sóttvarna-
umdæmi. Ráðherra tilnefnir yfirlækna heilsugæslustöðva samkvæmt tillögu sóttvarnalæknis sem skulu 
vera ábyrgir fyrir sóttvörnum í sínu sóttvarnaumdæmi undir stjórn sóttvarnalæknis og nefnast þeir 
umdæmislæknar sóttvarna. Ber hann ábyrgð á framkvæmd sóttvarna í umdæminu í samvinnu við 
lögreglustjóra umdæmisins. Heimilt er samkvæmt sömu reglugerð að tilnefna fleiri en einn yfirlækni í 
hverju sóttvarnaumdæmi til að sinna sóttvörnum í samvinnu við lögreglustjóra svæða og nefnast þeir 
svæðislæknar sóttvarna. Þetta er gert í þeim tilgangi að aðlaga stjórnskipulag sóttvarna við 
lögregluumdæmi landsins sem eru níu talsins. Umdæmis- og svæðislæknar njóta aðstoðar 
lögregluyfirvalda við framkvæmd sóttvarna. 
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Virkjun/boðun 
Sviðstjóri og skrifstofustjóri Búsetusviðs Ak. bera ábyrgð á að tilkynna starfsfólki skrifstofu og 
forstöðumönnum  um virkjun viðbragðsáætlunar sviðsins. Forstöðumenn sjá um að tilkynna sínu 
starfsfólki um virkjun áætlunarinnar.  
 
Afboðun  
Um leið og ljóst er að ekki þarf allar þær bjargir sem virkjaðar eru samkvæmt áætluninni skal  sviðstjóri  
tilkynna forstöðumönnum og öðru starfsfólki skrifstofu það með formlegum hætti og aflétta henni 
þegar hætta telst liðin hjá. 
 
 
Breyttur viðbúnaður  

Tilkynntar breytingar á háskastigi sem kalla á sérstök viðbrögð á tilteknu sóttvarnasvæði eða landinu 
öllu verða staðfestar af sóttvarnarlækni með tilkynningu í fjölmiðlum og á vefsíðunni  
www.almanavarnir.is   og eftir atvikum með tölvupósti til stjórnenda Búsetusviðs Ak. 

Viðbúnaður á starfsstöðvum. 
Til þess getur komið að gera verði breytingar á þjónustu einstakra starfsstöðva án þess að tilkynnt hafi 
verið um breytt háskastig, t.d. vegna mikilla forfalla.  Forstöðumenn bera ábyrgð á slíkum breytingum 
með hefðbundnum hætti. Eðlilegt er að haft sé samráð við sóttvarnalækni á svæðinu áður en 
veigamiklar breytingar á starfseminni vegna Covid-19 eru ákveðnar.  
 
 
Helstu verkefni Búsetusviðs á einstökum stigum – sjá einnig gátlista í 7. kafla. 

Óvissustig 
Unnið að gerð viðbúnaðaráætlunar. Stjórnendur Búsetusviðs upplýsa um undirbúning og viðbrögð 
komi til hættu- eða neyðarástands. 

Hættustig 
Stjórnendur stýra starfsmönnum til þeirra verkefna sem lýst er í viðbragðsáætlun um starfsemina á 
hættustigi. Stjórnendur flokka þjónustuna í tvo flokka eftir mikilvægi með það að markmiði að hægt sé 
að fella tímabundið niður þá þjónustu sem ekki er bráðnauðsynleg, ef þörf krefur.  
 
Neyðarstig 
Stjórnendur stýra starfmönnum til þeirra verkefna sem lýst er í viðbragðsáætlun um starfsemi á 
neyðarstigi. Stjórnendur yfirfara flokkun þjónustunnar eftir mikilvægi og ákvarði hvort og þá hvenær 
beri að fresta eða fella niður þá þjónustu sem ekki er bráðnauðsynleg.   
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6. Starfsemi, þjónustusvæði og skipurit Búsetusviðs Ak. 
 

Helstu þættir í starfsemi búsetusviðs eru heimaþjónusta, þjónusta á sambýlum og þjónustuíbúðum 
fyrir fatlaða, skammtímavistun fatlaðra, félagsleg liðveisla fatlaðra, og ráðgjöf iðjuþjálfa 

Þjónustan er að mestu leyti á Akureyri en auk Akureyrar (þ.m.t. Hrísey og Grímsey) er það Hörgársveit, 
(Arnarneshreppur), Svalbarðsstrandarhreppur, Grýtubakkahreppur, Eyjafjarðarsveit og hluti 
Þingeyjarsveitar (gamli Hálshreppur). Sviðið sér einnig um mat á þörf f. heimaþjónustu fyrir 
framangreind sveitarfélög 

Starfsstöðvar/starfseiningar Stjórnandi/tengiliður 
Fjöldi 
starfs- 
manna 

Fjöldi 
not- 
enda 

Skrifstofa 

Glerárgata 26, 2. Hæð 
sími: 460-1410 

• Sviðstjóri : 
Karólína Gunnarsdóttir   s. 4601492 og 8926911 

• Skrifstofustjóri: 
•  Kolbeinn Aðalsteinsson, s.4601448 og 8494844 
• Þjónustufulltrúi : 
• María Sigurbjörg Stefánsdóttir, s.4601410, 

4601402 og 8450727 
• Þjónustufulltrúi: 

Eyrún Gígja Káradóttir, s.4601410, 4601489 og 
8698628 

22  

Stoðþjónusta  

• Forstöðumaður: 
Þórdís Rósa Sigurðardóttir, s. 4601407 og 
8991099 

  

 
 

 
Heimaþjónusta A 
  

• Forstöðumaður 
• Bergdís Ösp Bjarkadóttir, s. 460-1412 og 6949947 
• Verkefnastjóri: 

Guðrún Sonja Kristinsdóttir, 4601411 og 8480825 
• Hverfisstöð Brekku (Í Víðilundi) Harpa 

Garðarsdóttir s. 461-1249 
• Hverfisstöð Þorpi (á Bjargi)  
• Ragna Karlsdóttir  s. 462-6933 

 
 
39             

(Um 550 
heimili) 

Heimaþjónusta B 
Vaktsími: 8960130 

• Forstöðumaður 
Elfa Björk Gylfadóttir, s. 4601457 og 896-0130 
Persónulegur sími: 8953060 

• Þorpteymi: 
Deildarstjóri: 
Karen Ingimarsdóttir, pers. 8633322  
Vaktsími 8635056 
Starfsstöð Akursíðu s. 863-6099 (8-21:30) 

• Brekkuteymi 
Vaktsími: 6187130 
Kári Þorleifsson, pers. 861-6949 
Vaktsími: 6187130 
Birgitta S. Reinaldsdóttir, s. 8973839 

• Starfsstöð Eiðsvallagötu s. 4613420 og 861-1534 

29 32 
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Starfsstöðvar/starfseiningar Stjórnandi/tengiliður 
Fjöldi 
starfs- 
manna 

Fjöldi 
not- 
enda 

Heimaþjónusta Stoð 
• Forstöðumaður: 
• Hlynur Már Erlingsson, s. 4601404 og 699 7417 

  

Ráðgjöfin heim 
• Hlynur Már Erlingsson, s. 4601404 og 699 7417 
• Erna Kristín Hauksdóttir, s. 4601408 og 898 1686 
• Anna Soffía V. Rafnsdóttir, 460-1435 og 6921960 

  

Félagsleg liðveisla  • Verkefnastjóri: 
Petra Sæunn Heimisdóttir, s.  4601410 og 
6809730 

(Ca. 80 
í 
tímav.) 

(Ca. 
100) 

Vettvangsteymi 
Vaktsími: 8981634 

• Arnþrúður Eik Helgadóttir, s. 4601413 og 
8689176 

• Hlynur Már Erlingsson, s. 6997417 
4  

Ráðgjöf iðjuþjálfa 

• Arnþrúður Eik Helgadóttir, s. 4601413 og 
8689176 

• Guðrún Sonja Kristinsdóttir, s. 4601411 og 
6920519 

• Jóhanna Mjöll Björnsdóttir 
• 695 0680 – 460 1447 
Petra Sæunn Heimisdóttir, s.  4601410 og 6809730 

  

 Starfsstöðvar /Þjónustukjarnar   

Borgargil 1, s. 414 2770 
Þjónustukjarni 

• Forstöðumaður: 
Arnar Eyfjörð, s. 4601498 og 897-1404 

• Deildarstjóri og staðgengill forstöðumanns : 
Símon H. Z. Valdimarsson, s. 699-8703 
 

25 6 

Geislatún 1, s. 462-5827 
íbúðasambýli 

• Forstöðumaður:  
Gestur Guðrúnarson, s. 4601436 og 6633288 
Deildarstjóri og staðgengill forstöðumanns: 
Þóra Elín Arnardóttir, s. 898 6671 

14 5 

Hafnarstræti 16, s. 461-3078 
herbergjasambýli 

• Forstöðumaður:  
Gestur Guðrúnarson, s. 4601436 og 6633288 

• Deildarstjóri og staðgengill forstöðumanns: 
Pálína Björnsdóttir, s. 694-9852 

13 4 

Hafnarstræti 28-30 
s. 4510014  
Vaktsími starfsfólks: 8511080 

• Forstöðumaður: 
• Arna Jakobsdóttir, s. 4601478 og 8992050 

 
38 10 

Hamratún 2 
Þjónustukjarni 
s.462-7995 

• Forstöðumaður: 
Ólafur Örn Torfason, s. 4601446 og 846-3457 

• Deildarstjóri og staðgengill forstöðumanns: 
Björn Björnsson, s. vinnu:8402585/p.8642847 

 

33 

 

5 

Jörvabyggð 14 
herbergjasambýli 
s. 462-3096 og 8989096 

• Forstöðumaður:  
Kristinn Már Torfason, s. 4601488 og 8637717 

• Vaktstjóri: 
Óla Margrét Sigvaldsdóttir, s. 8239701 

4 5 
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Starfsstöðvar/starfseiningar Stjórnandi/tengiliður 
Fjöldi 
starfs- 
manna 

Fjöldi 
not- 
enda 

Kjalasíða 1b, s. 512-4114 og 
vaktsími: 8646658 
Þjónustuíbúðir 

• Forstöðumaður : 
Guðrún Guðmundsdóttir, s: 4601406 og 8602085 
Deildarstjóri og staðgengill forstöðumanns :  

• Berglind Vilhjálmsdóttir, s. 8985407 

13 5 

Kjarnagata 14, íb.101 
Þjónustukjarni 
s. 4611639 

• Forstöðumaður: 
Áshildur Sísý Malmquist, s. 4601418 og  

• 670 8570 
 3 

Kjarnagata 42, 462-7915 
Þjónustuíbúðir 

• Forstöðumaður:  
Arnar Eyfjörð, s, s. 4601498 og 897-1404 

• Deildarstjóri og staðgengill forstöðumanns :  
• Símon H. Z. Valdimarsson, s. 699-8703 

12 8 

Klettatún 2,  462-7915 
þjónustuíbúðir/kjarni 

• Forstöðumaður:  
Arnar Eyfjörð, s. 4601498 og 897-1404 
Deildarstjóri og staðgengill forstöðumanns: 
Símon H. Z. Valdimarsson, s. 699-8703 

10 5 

Lautin 
Athvarf fyrir geðfatlaða 
4626632 

• Forstöðumaður: 
• Ólafur Örn Torfason, s.4601446 og 846-3457 

  

Mýrarvegur 117 
Þjónustuíbúð 
Heimasími:  
GSM: 8634433 

• Forstöðumaður: 
Hlynur Már Erlingsson, s. 6997417 

5 1 

Skammtímaþjónusta 
Þórunnarstræti 99, 
 s. 462-2756 
Vaktsími starfsfólks: 8602756 

• Forstöðumaður:  
• Anna Einarsdóttir, s. 4601437 og 8602756 

 
   24 22 

Skútagil 2 
Þjónustukjarni 
s. 462-3026 

• Forstöðumaður: 
Ólafur Örn Torfason, s.4601446 og 846-3457 

• Deildarstjóri og staðgengill forstöðumanns: 
Andri Geir Viðarsson, s. v.8239585/p.8487077 

 5 

Snægil 1, s. 462-1756 
herbergjasambýli 

• Forstöðumaður: 
Guðrún Guðmundsdóttir, s. 4601406 og 860-2085 

Deildarstjóri og staðgengill forstöðumanns: 
Elín Vilhjálmsdóttir, s. 8454407 

12 5 

Sporatún 43, s. 571 9043 
Heimili fyrir börn 

• Forstöðumaður: 
Áshildur Sísý Malmquist 
670 8570 

10 3 

Vallartún 2 
Þjónustukjarni 
s. 462-3063 

• Forstöðumaður: 
Ólafur Örn Torfason, s.4601446 og 846-3457 

• Deildarstjóri og staðgengill forstöðumanns: 
Barbara Helgadóttir, s. v.8402585 / p.8679851 

 5 

Þrastarlundur 3, 461-1753 
íbúðasambýli 

• Forstöðumaður:  
Kristinn Már Torfason, s. 4601488 og 8637701 
Deildarstjóri og staðgengill forstöðumanns: 
Gunnar Árnason, s. 6693919 

18 7 
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Skipurit búsetusvið Akureyrarbæjar 

 

Sviðstjóri 
Karólína Gunnarsdóttir 

Stoðþjónusta 
Forstöðumaður 

Þórdís Rósa Sigurðardóttir 

Heimaþjónusta Stoð 
Forstöðumaður 

Hlynur Már Erlingsson 

Skammtímavistun fatlaðra, 
Forstöðumaður  

Anna Einarsdóttir 

Heimaþjónusta A 
Forstöðumaður 

Bergdís Ösp Bjarkadóttir 

Hverfisstöð Brekku 
Víðilundi 

 
Hverfisstöð Þorpi 

Bugðusíðu 

Búsetuþjónusta í 
þjónustukjörnum  og  

sambýlum fyrir fatlaða 

Klettatún 2, Borgargil 1, 
Kjarnagata 42 
Forstöðumaður 

Arnar Eyfjörð Harðarson 

Kjalarsíða 1b, Snægil l 
Forstöðumaður 

Guðrún Guðmundsdóttir 

Geislatún 1, Hafnarstræti 16 
Forstöðumaður 

Gestur Guðrúnarson 

Jörvabyggð 14, Þrastarl. 3, 
Forstöðumaður 

Kristinn Már Torfason 

Hamratún 2, Skútagil 2, 
Vallartún 2 

Forstöðumaður 
Ólafur Örn Torfason 

Heimaþjónusta B 
Forstöðumaður 

Elfa Björk Gylfadóttir 

 
Ráðgjöf iðjuþjálfa 

Íbúðir í Hjallalundi /  
Brekka 

 
Matsfulltrúar 

Ráðgjöfin heim 

Félagsleg liðveisla Íbúðir Akursíðu /  
Þorp 

Þjónustukjarni 
Eiðsvallagata 

Sporatún 43, Kjarnagata 14 
Forstöðumaður 

Áshildur Sísý Malmquist 

Hafnarstræti 28 
Forstöðumaður 

Arna Jakobsdóttir 
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7. Viðbragðsáætlun Bús. Ak. vegna heimsfaraldurs Covid-19 
 

7.1 Mikilvægir verkþættir  Búsetusviðs Akureyrarbæjar  
Mikilvægasta starfsemi sviðsins er að veita þjónustunotendum aðstoð við persónulega umhirðu og 
athafnir daglegs lífs á heimilum þeirra, eftir þörfum hvers og eins, hvort sem um er að ræða 
sólarhringsþjónustu eða umfangsminni þjónustu. Skammtímavistun fatlaðra eru hvort tveggja 
þjónustuþættir sem styðja verulega við búsetu  fólks í heimahúsum og flokkast því einnig undir 
mikilvæga þjónustu. 

Forgangsverkefni Búsetusviðs í Covid-19faraldri 
1. Að tryggja grunnþjónustu á heimilum notenda. Grunnþjónusta felst í að tryggja að 

einstaklingar fái mat og drykk, lyf, nauðsynlega aðhlynningu og stuðning til að stuðla að 
velferð einstaklinganna. Til að tryggja mönnun þarf að nýta vel þann mannafla sem fyrir er 
t.d. með því að lengja vaktir, draga úr annarri þjónustu og lágmarka starfsemi eins og unnt 
er.  

2. Að tryggja skammtímavistun fatlaðra eftir því sem kostur er. 

3. Gæta að öryggi og heilsu starfsmanna við skipulagningu á grunnþjónustu við notendur. 

4. Veita stuðning og ráðgjöf til starfseininga vegna aðstæðna sem upp kunna að koma í 
starfsemi þeirra vegna Covid-19faraldursins. 

5. Reglubundin upplýsingagjöf til starfsmanna og aðstandenda um stöðuna og áætlaðar 
aðgerðir. Nýta netfangalista starfsmanna og aðstandenda til upplýsingamiðlunar eftir því 
sem kostur er. 

7.2 Lykilstarfsmenn og staðgenglar í Covid-19 faraldri 
Stjórnendur og staðgenglar þeirra teljast lykilstarfsmenn deildarinnar þegar kemur að viðbrögðum við 
Covid-19faraldri og framvindu viðbragðsáætlunar. 

7.3 Upplýsingaskylda starfsmanna um eigin heilsu  

Öllum starfsmönnum er skylt að láta næsta yfirmann vita ef að: 

o Viðkomandi hefur ferðast til eða gegnum lönd, landsvæði borgir sem eru á 

skilgreindum svæðum með smithættu samkvæmt vef Landlæknis, sjá hér.  

o Hafa komið í snertingu eða návígið við einstakling sem er með eða grunaður um að 

vera með Covid-19 vírusinn.  Eða einstakling sem er í sóttkví eða einangrun. 

o Hefur undanfarna 14 daga haft einkenni hósta, hita eða öndunarerfiðleika. 
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o Komi starfsmaður erlendis frá, utan þeirra svæði sem skilgreind eru með mikla 

smithættu, og er  alveg einkennalaus þá ætti hann einfaldlega að sinna sínu lífi líkt 

og fyrr, mæta í vinnu o.þ.h. en gæta mjög vel að almennu hreinlæti, handþvottur, 

sprittun o.þ.h. og forðast einnig handabönd og líkamssnertingu.   Ef hann hins 

vegar fær einhver einkenni flensu næstu daga eftir heimkomu þá skyldi hann halda 

sig heima og hringja í læknavaktina í síma 1700 og fá ráðleggingar þar. 

o Ef starfsmaður er að koma erlendis frá, jafnvel frá öðrum löndum, og finnur fyrir 

einhverjum einhverjum flensulíkum einkennum:  hiti, hósti og beinverkir.  Þá skal 

vera í sambandi við yfirmann og meta hvort viðkomandi sé hæfur til vinnu. 

o Við viljum forðast í lengstu lög að allur vinnustaður okkar lendi í sótkví 

 

Ef grunur um sýkingu af völdum COVID-19 vaknar á starfsstaðnum skal upplýsa yfirmann, hann 

bregst við á eftirfarandi hátt: 

o Ef grunur vaknar, hringið í læknavaktina í síma 1700. 

o Ef málið þolir enga bið, hringið í 112 og óskið eftir sjúkraflutningi. 

o Vakthafandi læknir/sjúkraflutningamaður ber ábyrgð á framkvæmd áhættumats 

vegna gruns um COVID-19 sýkingu í samráði við umdæmislækni sóttvarna og 

sóttvarnalækni. 

Upplýsingagjöf 
Sviðstjóri ber ábyrgð á að koma upplýsingum til starfsmanna skrifstofu svo og  forstöðumanna sem 
miðla þeim áfram til sinna starfsmanna.  Einnig verða mikilvægar upplýsingar sendar beint á netföng 
starfsmanna þegar stjórnendur telja þörf á.  Lykilstarfsmenn afla upplýsinga frá sóttvarnarlækni og 
almannavörnum á vefsíðunum www.landlaeknir.is og www.almannavarnir.is og koma þeim á framfæri 
eftir þörfum. 

Skráning fjarvista og upplýsingar um fjarvistir starfsfólks 
Forstöðumenn halda utan um fjarvistir starfsmanna daglega, skrá niður ástæður fjarvista og áætla 14 
daga fjarvistir starfsmanna sem hafa greinst með Covid-19.  Þessa skrá skal senda á skrifstofu sviðsins 
daglega svo ávallt sé ljóst hvaða starfskröftum deildin hefur yfir að ráða á hverjum tíma. 

7.4 Aðgerðir til þess að viðhalda þjónustu Búsetusviðs Ak.  í faraldri 

Mat á áhrifum birgja og útvegun lágmarksbirgða 
Forstöðumenn skulu huga að lyfjabirgðum notenda og hafa varaskammta til minnst 2-4 vikna. Þetta er 
mikilvægt þar sem birgjar kunna að loka. 

Forstöðumenn skulu gæta þess að hafa nægar birgðir af nauðsynlegri vöru s.s. hreinlætis- og 
ræstingavörum og vera reiðubúnir að panta inn nægar birgðir til tveggja mánaða um leið og lýst er yfir 
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hættuástandi eða fyrr ef ástæða þykir til.  Hafa ber sérstaklega í huga leiðbeiningar sóttvarnalæknis 
um nauðsynlegt hreinlæti og varnir gegn smiti og að tryggt sé að nauðsynlegt efni og búnaður sé tiltækt 
á hverjum vinnustað. 

Reglur um fundahöld og  ferðalög 
Sviðstjóri getur hvenær sem er gefið út fyrirmæli um takmörkun á fundahöldum og fundasókn 
starfsfólks, jafnt innan húss sem utan, í þeim tilgangi að draga úr smithættu.  Starfsfólki ber að fylgja 
slíkum fyrirmælum í hvívetna.  Ef skorður eru settar við fundahöldum ber starfsfólki að nota síma og 
tölvur til samskipta eins og frekast er unnt.  

Reglur um veikindaleyfi og umönnunarleyfi starfsmanna 
Almennar reglur um veikindaleyfi og umönnunarleyfi starfsmanna gilda þrátt fyrir heimsfaraldur Covid-
19.  

Reglur um sveigjanlega staðsetningu starfsmanna og sveigjanlegan vinnutíma  
Sviðstjóri getur hvenær sem er gefið út fyrirmæli um takmarkaða viðveru fólks á vinnustað, t.d. á 
skrifstofu,  í því skyni að draga úr smithættu.  Í þeim getur falist að starfsfólk sinni starfi sínu að heiman 
og/eða sæki vinnu í takmarkaðan tímafjölda á dag samkvæmt nánari skilgreiningu. Með fyrirkomulagi 
af þessu tagi er unnt að takmarka samgang starfsfólks og draga þannig úr smithættu.   

Nauðsynlegt getur verið að biðja starfsmenn að lengja/breyta vöktum og sinna starfi á annarri starfstöð 
en þeir eru vanir. Starfsmenn skrifstofu getur t.d. þurft að nýta í búsetuþjónustu eftir þörfum. 

Reglur um breytta starfsemi og lágmarksþjónustu 
Sviðstjóri getur hvenær sem er ákveðið að breyta fyrirkomulagi á þjónustu við notendur til að draga úr 
smithættu eða til að mæta breyttum aðstæðum á sviðinu meðan á Covid-19-faraldrinum stendur. 
Breytt fyrirkomulag getur falist í því að stytta afgreiðslutíma og/eða að loka afgreiðslu deildarinnar 
þannig að öll samskipti við viðskiptavini fari fram símleiðis eða með tölvupóst- og bréfasamskiptum. 
Breytingar á afgreiðslutíma eða fyrirkomulagi afgreiðslu verða kynntar með tölvupósti á helstu 
samstarfsaðila, upplýsingum á www.akureyri.is og merkingum við inngang sviðsins. 

Grípa getur þurft til lokunar skammtímavistunar og þeir starfsmenn sem ekki eru veikir eða í 
áhættuhópi fari til starfa í búsetuþjónustu þar sem vantar fólk vegna veikinda starfsfólks eða íbúa.  
Mögulegt er að nýta húsnæði skammtímavistunar til að annast veika íbúa í sjálfstæðri búsetu ef mikil 
veikindi íbúa og skortur á starfsfólki kallar á slíka lausn. 

Einnig getur sviðstjóri ákveðið að færa til starfsmenn á milli starfstöðva ef þörf krefur, jafnvel sviða.  

Hver starfsstöð skal skilgreina lágmarksþjónustu og forgangsröðun verkefna eftir mikilvægi. Ljóst þarf 
að vera hvaða verkefnum má sleppa ef veikindi starfsmanna og notenda verða meiri en svo að hægt 
sé að sinna öllum verkefnum. 
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7.5 Viðbrögð við aukinni smithættu 
Á óvissustigi er lögð áhersla að tefja útbreiðslu veirunnar með fræðslu um hreinlæti og leiðir til að 
forðast smit.  

Á hættustigi er áhersla lögð að tefja útbreiðslu og draga úr alvarlegum afleiðingum faraldursins með 
notkun hlífðarbúnaðs og einangra hugsanleg smit t.d að starfsmaður færi ekki smit á milli með fatnaði 
eða höndum.  

Á neyðarstigi  er áhersla lögð á að einangra enn frekar hugsanleg smit með notkun hlífðarbúnaðs og 
sótthreinsunar. Umönnun fer að öllu leiti fram í einkarými íbúa og hlífðarbúnaður og sóttmengaður 
búnaður skal hent í poka sem ætlaður er fyrir sóttmengað rusl. Unnið í samstarfi við heilsugæsluna við 
greiningu á smiti og nálgun veirulyfja.  
 
Veiran berst frá hinum sýkta með vessum úr öndunarfærum með hósta og hnerra og er á smitstigi í 
einn dag áður en einkenni byrja og í sjö daga á eftir. Veiran getur lifað í 24–48 klst. á hörðu 
ógegndræpu yfirborði, á taui og pappír í 8–12 klst. og í fimm mínútur á húð.  

Eyðing smitefnis   
 Covid-19 veirum er eytt af yfirborði og úr umhverfi með:  

o hreinsun með vatni og sápu  
o hitun í 40°C í 15 mínútur; 80°C í  3 mín; 90°C í 1 mínútu 
o spritti (a.m.k. 40% styrk) 
o ísóprópanóli ( a.m.k. 30% styrk) 
o  
o klórlausnum (a.m.k. 200 ppm styrk) 
o joðefnum (a.m.k. 75 ppm styrk) 

Sóttvarnabúnaður sem starfsstöðvar þurfa að eiga auk hefðbundinnar sápu:    

o bréfþurrkur og e.t.v. fleiri ruslafötur sem eru með loki 
o handspritt 
o spritt til  hreinsunar á yfirborði, svo sem símum og hurðarhúnum 
o einnota hanskar fyrir ræstinguna 

Heilsufarsleg atriði starfsmanna og Covid-19 einkenni 
1. Starfsmenn fylgjast með eigin heilsu og fara heim ef þeir finna fyrir einkennum, ekki fara á 

heilsugæslu heldur hringja eftir aðstoð. 

2. Starfsmenn koma ekki til vinnu ef þeir eru veikir og er ráðlagt að vera heima frá því einkenna 
verður vart og í 10 daga frá því að sótthiti er horfinn.  

3.  Starfsmaður sem mætir veikur af Covid-19 til vinnu er umsvifalaust beðinn um að fara heim 
en í almennum sóttvarnaráðstöfunum samkvæmt sóttvarnalögum nr. 19/2007  felst að hver 
sá sem telur sig smitaðan af smitsjúkdómi hefur þá skyldu að fara varlega og gera sér far um 
að smita ekki aðra.  
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Hver er einkenni Covid-19 

Einkenni líkjast helst inflúensusýkingu, hósti, hiti, bein- og vöðvaverkir, þreyta o.s.frv. 

Meltingareinkenni (kviðverkir, ógleði/uppköst, niðurgangur) eru ekki mjög áberandi með COVID-

19 en eru þó þekkt, líkt og við inflúensu og MERS. COVID-19 getur einnig valdið alvarlegum veikindum 

með neðri öndunarfærasýkingu og lungnabólgu, sem koma oft fram sem öndunarerfiðleikar á 4.–8. degi 

veikinda. Ef einstaklingar finna fyrir veikindum er þeim bent á að hringja í síma 1700 (fyrir erlend 

símanúmer +354 544-4113) varðandi nánari upplýsingar og hvernig þeir eigi að nálgast heilbrigðiskerfið. 

Veikir einstaklingar eru sérstaklega beðnir um að mæta ekki á bráðamóttöku sjúkrahúsa eða á 

heilsugæslustöðvar nema að fengnum ráðleggingum í síma. Einstaklingar með grunsamlega eða staðfesta 

sýkingu verða settir í einangrun skv. nánari leiðbeiningum. Einkennalausir einstaklingar sem hafa verið í 

samneyti við einstaklinga með staðfesta eða líklega sýkingu verða settir í sóttkví skv. nánari leiðbeiningum. 

Sóttvarnalæknir vill hvetja einstaklinga á ferðalögum erlendis, sérstaklega Kína að: 

• Gæta vel að almennu hreinlæti, sérstaklega handþvotti  

• Forðast náið samneyti við einstaklinga sem eru með hósta og almenn kvefeinkenni. 

• Forðast samneyti við villt dýr eða dýr á almennum mörkuðum. 

• Nota pappír fyrir vit við hnerra þegar um kvefeinkenni er að ræða og þvo hendur reglulega. 

• Láta heilbrigðisstarfsmenn vita um ferðir sínar ef einstaklingar þurfa að leita til heilbrigðiskerfisins hér á 

landi.  

 
 

Reglur um hreinlæti og meðhöndlun úrgangs 
Hvað get ég gert til að forðast smit? 
Góð handhreinsun er mikilvægasta ráðið fyrir heilbrigða til að forðast smit.  
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Handþvottur með vatni og sápu er æskilegastur ef hendur eru óhreinar, en hendur sem virðast 
hreinar en hafa komið við sameiginlega snertifleti s.s. hurðahúna, eða tekið við hlutum úr annarra 
höndum s.s. peningum eða greiðslukortum má hreinsa með handspritti.  

Rétt er að forðast náið samneyti við einstaklinga sem eru með almenn kvefeinkenni, hnerra eða 
hósta. Grímur nýtast best þegar þeir sem eru veikir nota þær en einnig þegar náið samneyti er 
óhjákvæmilegt, s.s. fyrir heilbrigðisstarfsmenn eða viðbragðsaðila í samfélaginu þegar þeir hlúa að 
veikum. Við þrif eftir aðra, s.s. í veitingasölum eða á almenningssalernum ætti að nota einnota 
hanska en mikilvægt er að taka af sér hanska þegar slíkum verkum er lokið og þvo vel hendur. Sjá 
nánar hér. 

1. Þvoðu þér reglulega um hendurnar (einkum fyrir máltíðir).  Handþvottur verndar gegn 
beinni og óbeinni snertingu við Covid-19veiruna. Bein snerting er meðal annars að taka í 
höndina á sýktum einstaklingi sem hefur snert munn sinn eða nef eða haldið fyrir vitin til 
að hósta eða hnerra.  Óbein snerting felst í að snerta hlut sem smitaður einstaklingur 
hefur handleikið, til dæmis hurðarhún eða notaða bréfþurrku.  

2. Notaðu bréfþurrkur til að hylja nef og munn þegar þú hnerrar eða hóstar.  Úðadropar úr 
vitum berast aðeins stutta leið, innan við einn metra.  Þeir sem standa næst einstaklingi 
sem hnerrar eða hóstar án þess að halda fyrir vitin eru í hvað mestri smithættu.  Að halda 
fyrir munn og nef dregur úr líkum á smiti. 

3. Hentu notuðum bréfþurrkum beint í ruslið.  Covid-19veirur geta lifað tímabundið utan 
líkamans og hægt er að smitast með því að snerta hluti sem nýlega hafa mengast, svo 
sem vasaklúta eða bréfaþurrkur, eða með því að taka í hönd smitaðs einstaklings.   

4. Haltu fyrir vitin ef bréfþurrkur eru ekki til taks. Þegar bréfþurrkur eru ekki við höndina 
skaltu halda fyrir nef og munn og þvo hendurnar strax á eftir eða hnerra á handlegginn 
eða í olnbogabótina til að hindra dreifingu veiranna.   

5. Notuðum bréfþurrkum skal henda strax í lokaðar fötur sem í er plastpoki.  Fjölga þarf 
ruslafötum tímabundið.   Loka þarf plastpokum strax.    

Heimild: www.influensa.is  

Ráðstafanir til að fækka smitleiðum  
Hægt er að fækka smitleiðum innan starfsstöðva með því að :   

1. Setja tímabundnar reglur um  lágmarks umgengni innan og utan starfsstöðvar   
2. Fækka fundahöldum tímabundið  
3. Bjóða upp á að starfsmenn sinni vinnu sinni frá heimili en þá verður að gera ráð fyrir 

auknu álagi á síma- og tölvubúnað.  
4. Breyta framkvæmd ræstinga þannig að aukin áhersla verði lögð á  að strjúka af 

hurðahúnum, slökkvurum, símum, lyklaborðum,  borðum og stólörmum.  
 

7.6 Gátlisti um hlutverk skrifstofu – ábyrgð Sviðstjóra. 
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ÓVISSUSTIG 

 Gera og uppfæra áætlun vegna viðbragða við Covid-19. 
 Kynna áætlun fyrir forstöðumönnum og yfirfara boðleiðir 
 Upplýsa um fræðsluefni og varnir gegn smiti sem hægt er að nálgast á miðlægu svæði 

(G:drifi). 
 Gera ráð fyrir 50% fjarveru starfsmanna og gera ráð fyrir að draga þurfi úr þjónustu. 
 Gera áhættumat fyrir sviðið. 

HÆTTUSTIG 

 Tilkynna breytt háskastig til stjórnenda, starfsmanna og notenda.  
 Aðlaga fundahöld að breyttu háskastigi 
 Útbúa fræðsluefni og upplýsingar á auðlesnu máli. 
 Afleysingastarfsfólk undirbúið og útkallslisti gerður. 
 Kanna hvort lokun sóttvarnarsvæða hafi áhrif á mönnun heimila. 
 Afla gagna frá embætti landlæknis um æskilegt birgðahald heimila. 
 Uppfæra og undirbúa virkjun viðbragðsáætlunar vegna neyðarstigs. 

NEYÐARSTIG  

 Undirbúa og virkja viðbragðsáætlun. 
 Aðlaga fundahöld að breyttu háskastigi 
 Upplýsa um uppfært og nýtt fræðsluefni www.almannavarnir.is  og www.landlaeknir.is,    
 Miðla upplýsingum um æskilegt birgðahald heimila. 
 Tilkynna í samráði við forstöðumenn ef loka þarf starfsstöð eða breyta þjónustu umtalsvert.  
 Aðstoða forstöðumenn við að tryggja nauðsynlega mönnun á starfsstöðvum svo hægt sé að 

sinna skilgreindri grunnþjónustu. Til að tryggja mönnun er hægt að beita eftirtöldum 
úrræðum: 

o Nýta þann mannafla sem fyrir er og lengja vaktir. 
o Draga úr þjónustu og lágmarka starfsemi eins og unnt er. 
o Kalla út á aukavaktir af útkallslista (fyrrv. starfsmenn o.s.frv.) og leita eftir aðstoð 

aðstandenda. 
o Flytja starfsmenn tímabundið milli starfsstöðva. 

 Gera RKÍ viðvart vegna sálræns stuðning til starfsmanna og notenda. 

 

7.7 Gátlisti um hlutverk starfsstöðva – ábyrgð forstöðumanna og staðgengla 
 

ÓVISSUSTIG 

 Fræðsla um smitvarnir 
 Upplýsingar um heimsfaraldur er að finna hjá:  

 www.landlaeknir.is,   www.almannavarnir.is,  
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HÆTTUSTIG 

 Kynna og innleiða viðbragðsáætlun Búsetusviðs  
 Skilgreina grunnþjónustu á hverri starfsstöð. Senda á thordisr@akureyri.is  
 Gera útkallslista starfsmanna.  Senda á kolbeinn@akureyri.is  
 Kanna stöðu lyfjabirgða og útvega það sem á vantar 
 Kanna sérþarfir starfsmanna sem taka ber tillit til 
 Ákveða staðgengla og þjálfa 
 Kynna uppfært og nýtt fræðsluefni 
 Skrá daglega fjarvistir starfsfólks og upplýsa skrifstofu 

NEYÐARSTIG 

 Kynna og virkja viðbragðsáætlun  
 Kynna nýtt og uppfært fræðsluefni  
 Bregðast við hugsanlegri lokun skammtímaþjónustu  
 Tryggja mönnun á starfsstöð 
 Aðlaga samskiptaleiðir að breyttu háskastigi, nýta tölvupóst og síma eins og hægt er. 
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8. Samskiptaleiðir 
 

Mikilvæg símanúmer og  vefföng 

Nafn sími veffang 

Neyðarlínan 112 www.112.is 

1700 síminn Neyðarsími 1700 www.hsn.is  

HSN Akureyri -
heilsugæslan 

432-4600 akureyri@hsn.is 

Almannavarnir 112 www.almannavarnir.is 

   

   

   

   

   

   

 

Sjá einnig lista í kafla 6 um símanúmer starfsstöðva og lykilstarfsmanna sviðsins . 

Forstöðumenn gera lista yfir nöfn, símanúmer og netföng allra sinna starfsmanna, svo og 
fyrrverandi starfsmanna og aðstandenda sem hægt er að hafa samband við til aðstoðar ef þörf 
krefur.  Gera skal lista fyrir sérhverja starfsstöð. Forstöðumenn bera ábyrgð á að listinn sé 
aðgengilegur á viðkomandi starfsstöð og að uppfært eintak sé ávallt til á skrifstofu sviðsins. 
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9. Dreifingarlisti 
 

Áætlunin er vistuð rafrænt vefsíðu Akureyrarbæjar: 

http://www.akureyri.is/stjornkerfid/svið/busetusvið/ 

 Auk þess verða prentuð eintök varðveitt á eftirtöldum stöðum:  

Skrifstofa Búsetusviðs 2 stk. 

Þjónustukjarni Borgargili 1 1 stk. 

Sambýlið Kjarnagötu  1 stk. 

Sambýlið Geislatúni 1 1 stk. 

Sambýlið Hafnarstræti  16 1 stk. 

Þjónustuíbúðir Klettatúni 2 1 stk. 

Sambýlið Snægili 1 1 stk. 

Þjónustukjarni Kjalarsíðu 1b 1 stk. 

Sambýlið Þrastarlundi 3 1 stk. 

Heimili fyrir börn Sporatún 43 1 stk. 

Sambýlið Jörvabyggð 14 1 stk. 

Þjónustukjarni Hamratúni 2 1 stk. 

Þjónustuíbúðir Skútagili 2 1 stk. 

Þjónustuíbúðir Vallartúni 2 1 stk. 

Heimaþjónusta A – Starfsstöð Brekku, v Víðilund 22 1 stk. 

Heimaþjónusta A – Starfsstöð Þorpi, Bugðusíðu 1 1 stk. 

Heimaþjónusta B – Starfsstöð Eiðsvallagötu 34 1 stk. 

Heimaþjónusta B – Starfsstöð Hjallalundi 1 stk. 

Heimaþjónusta B – Starfsstöð Þorpi (Bugðusíðu 1) 1 stk. 

Skammtímavistun fatlaðra, Þórunnarstræti 99 1 stk. 

Sóttvarnarlæknir HSN Akureyri Jón Torfi Halldórsson 1 stk. 

 1 stk. 

 1 stk. 
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10. Breytingasaga 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Útgáfa Dagsetning Skýringar / breytingar Fært inn af:  

1. drög 02.03.2020 
drög sett upp af Þórdísi Rósu Sigurðardóttir 
(ÞRS)  

ÞRS 

2.drög  06.03.2020 Send til sviðstjóra til yfirlestrar  ÞRS 

 09.01.2020  
Áætlun yfirfarin og lagfærð m.t.t nýjustu 
upplýsinga (ÞRS)  

ÞRS 

1.útgáfa  10.03.2020  Yfirfarinn og staðfest  ÞRS  
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1. Viðauki 1. Gátlisti – órofinn rekstur fyrirtækja 
 
Þessum gátlista er ætlað að vera stuðningur fyrirtækja við áætlanagerð vegna mannskæðra heims-
faraldra.  
Áætlanagerð um órofinn rekstur er hluti af daglegu starfi hvers framkvæmdastjóra. Sífellt fleiri gera 
sér grein fyrir því að einn af styrkleikum fyrirtækja felst í því að geta brugðist við ófyrirséðum 
atburðum á árangursríkan hátt. 
Þessi gátlisti er viðauki við Landsáætlun vegna heimsfaraldurs. Gátlistinn var fyrst gefinn út árið 2008 
vegna yfirvofandi heimsfaraldurs inflúensu en hefur nú verið uppfærður og getur gagnast í heims-
faraldri af ólíkum toga. Þessi gátlisti var í upphafi gerður fyrir Írland en hefur verið þýddur og 
staðfærður fyrir Ísland með fullri heimild frá Írum. 
Ábyrgðaraðilar fyrirtækja/stofnana geta notfært sér þennan gátlista til að fara eftir við gerð áætlana 
um órofinn rekstur sinna fyrirtækja/stofnana og bera ábyrgð á söfnun upplýsinga, gerð 
verklagsreglna, prófun á áætlun og uppfærslu hennar. Athugið að þessi gátlisti er hugsaður sem 
verkfæri fyrir ábyrgðaraðila og getur aldrei verið endanlegur. 
Sóttvarnalæknir, almannavarnadeild ríkislögreglustjóra, Alþýðusamband Íslands, Samtök atvinnu-
lífsins höfðu samstarf við gerð þessa gátlista. Almannavarnadeild ríkislögreglustjóra ber ábyrgð á 
uppfærslu gátlistans og vistun hans í samstarfi við framangreinda aðila. 
 

 
 

Mars 2020 
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1. Að gera neyðaráætlun vegna heimsfaraldurs 
 

 
Ekki 

byrjað 

 
Í 

vinnslu 

 

Lokið 

 
Á ekki 

við 

 
1.0 

    1.1 Fyrirtæki/stofnun velur ábyrgðaraðila áætlunarinnar. 

    1.2 Ábyrgðaraðili safnar saman og heldur utan um upplýsingar um 
heimsfaraldur: landlaeknir.is, almannavarnir.is, ecdc.eu, who.int  

    1.3 Ábyrgðaraðili ber ábyrgð á gerð áætlunar í samræmi við 
Landsáætlun almannavarna sem vistuð er á almannavarnir.is 

    1.4 Ábyrgðaraðili gerir áhættumat í samræmi við áhættumat 
sóttvarnalæknis, landlaeknir.is  

    1.5 Ábyrgðaraðili staðfestir lista yfir birgja í mikilvægisröð. 
Ábyrgðaraðili ráðfærir sig við birgja fyrirtækis/stofnunar, ef við á. 

    1.6 Við gerð áætlunarinnar ráðfærir ábyrgðaraðili sig við aðila innan 
fyrirtækisins/stofnunar, meðal annars trúnaðarmenn og 
öryggistrúnaðarmenn. 

    1.7 Ábyrgðaraðili ber ábyrgð á að áætlun sé kynnt fyrir starfsmönnum. 

    1.8 Ábyrgðaraðili ber ábyrgð á reglulegum æfingum vegna 
áætlunarinnar. 

    1.9 Ábyrgðaraðili deilir góðri framkvæmd með öðrum 
fyrirtækjum/stofnunum. 

    1.10 Ábyrgðaraðili ber ábyrgð á uppfærslu áætlunarinnar. 
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2. Rekstrarlegir þættir í áætlanagerðinni 
 

 
Ekki 

byrjað 

 
Í 

vinnslu 

 
Lokið 

 
Á ekki 

við 

 
2.0 

    2.1 Skilgreina mikilvæga starfsemi og „lykilstarfsmenn“. 

    2.2 Meta mögulegan fjölda starfsmanna frá vinnu miðað við gefið 
áhættumat sóttvarnalæknis. Meta áhættuna eftir 
deildum/rekstrareiningum. 

    2.3 Meta áhrifin á fyrirtækið ef birgjar loka í ákveðinn tíma. 

    2.4 Meta áhrifin á markað fyrirtækisins ef það lokar í ákveðinn tíma. 

    2.5 Skilgreina óumflýjanlegar aðgerðir. 

    2.6 Setja reglur um nauðsynleg fundarhöld í faraldri. 

    2.7 Meta hvort einstakir starfsmenn hafi ákveðnar sérþarfir sem þarf 
að uppfylla þrátt fyrir faraldur. 

    2.8 Setja reglur um ferðalög starfsmanna í faraldri. 

    2.9 Meta áhrif faraldurs á fjármálastjórnun fyrirtækis. 

    2.10 Skilgreina hverjir eru háðir þjónustu fyrirtækisins í faraldri. 

    2.11 Við hvaða aðstæður í faraldri mundi fyrirtækið hugsanlega loka 
eða draga verulega saman seglin. 
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3. Aðgerðir til þess að viðhalda rekstri í faraldri 
 

 
Ekki 

byrjað 

 
Í 

vinnslu 

 
Lokið 

 
Á ekki 

við 

 
3.0 

    3.1 Tilnefna fulltrúa í hverri deild/rekstrareiningu sem 
ábyrgðaraðila vegna innleiðingar á áætlun um heimsfaraldur.  

    3.2 Þjálfa starfsmenn á fleiri en einu sviði þannig að starfsmenn geti 
gengið í störf annarra. Enn fremur að velja varafulltrúa í hverri 
deild/rekstrareiningu. 

    3.3 Skoða tryggingavernd fyrirtækis/stofnunar í faraldri, meðal 
annars með tilliti til launa í rekstrarstöðvun. Skoða og gera 
yfirlit um tryggingalega stöðu starfsmanna samkvæmt 
kjarasamningi. 

    3.4 Sinna upplýsingagjöf til starfsmanna í samræmi við ástand 
faraldursins á hverjum tíma. 

    3.5 Útbúa áætlun til að mæta auknum þörfum starfsmanna um 
félagslega og fjárhagslega aðstoð vegna veikinda og fjarvista. 

    3.6 Setja reglur um veikindaleyfi og umönnunarleyfi starfsmanna í 
samræmi við gildandi kjarasamninga. 

    3.7 Framfylgja reglum um ferðalög starfsmanna erlendis í faraldri. 

    3.8 Ákveða aðgerðir til að viðhalda nauðsynlegum birgðum innan 
fyrirtækisins, ef við á. 

    3.9 Gera áætlun um hvort breyta þurfi framleiðslu eða þjónustu svo 
sem samskiptum við viðskiptavini í faraldri og gera áætlun þar að 
lútandi. 

     3.10 Undirbúa sveigjanlega starfsstöð fyrir starfsfólk meðal annars 
heiman frá. 
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4. Viðbrögð við aukinni hættu innan fyrirtækis vegna heimsfaraldurs 
 

 
Ekki 

byrjað 

 
Í 

vinnslu 

 
Lokið 

 
Á ekki 

við 

 
4.0 

    4.1 Setja reglur vegna heilsufarslegra atriða hjá starfsmönnum í 
faraldri. 

    4.2 Undirbúa og setja reglur um hreinlæti og smitgát innan 
fyrirtækis/stofnunar í faraldri. 

    4.3 Gera áætlun um rétta meðhöndlun úrgangs. 

    4.4 Setja reglur vegna starfsmanna sem eru smitaðir eða grunaðir um 
að vera smitaðir og mæta til vinnu. 

    4.5 Gera áætlun til að auka fjarlægðir milli starfsmanna og fækka 
persónulegum samskiptum. Sama gildir um starfsmenn og 
viðskiptavini (lágmark 2 metrar eða samkvæmt fyrirmælum 
sóttvarnalæknis). 

    4.6 Gera ráðstafanir til að fækka smitleiðum innan 
fyrirtækisins/stofnunar (almennar sóttvarnaráðstafanir). 

    4.7 Gera reglur um sveigjanlega staðsetningu starfsmanna (vinna 
heima) og sveigjanlegan vinnutíma. 

    4.8 Gera ráð fyrir aukinni notkun á síma- og tölvubúnaði og hvetja 
þannig til óbeinna samskipta við viðskiptavini. 

 
 
 
 

 

 


