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Orlofsferðir starfsfólks erlendis í ljósi skimunar og sóttvarna 

Landlæknisembættið gefur út/viðheldur yfirliti yfir skilgreind áhættusvæði og upplýsingar um útgefin 
tilmæli um sóttkví við heimkomu frá útlöndum. Upplýsingar þar að lútandi er að finna á heimasíðu 
embættisins www.landlaeknir.is á slóðinni https://www.landlaeknir.is/um-
embaettid/greinar/grein/item39194/Skilgreind-ahaettusvaedi---Defined-high-risk-areas og byggjast 
þessar reglur á þeim viðmiðum sem um sóttkví eru settar hverju sinni. 

Sóttvarnalæknir ráðleggur fólki frá því að fara í ónauðsynlegar ferðir til skilgreindra áhættusvæða.  

1. Tilkynningaskylda til yfirmanns 

Hyggist starfsmaður ferðast erlendis ber honum að tilkynna vinnuveitenda um áætlaða ferð sína. 

Starfsmaður sem velur að fara utan og dvelja erlendis þrátt fyrir vitneskju um að hann muni fara í tveggja 
vikna sóttkví að ferð lokinni eða fara í sýnatöku í landamæraskimun og þurfi að fylgja reglum/tilmælum 
um sóttkví þar til seinni skimun á sér stað skal tilkynna það til yfirmanns og sækja um orlof eða launalaust 
leyfi fyrir tímabil í sóttkví og/eða á meðan beðið er eftir niðurstöðu úr sýnatöku áður en ferð hefst.  

Í þeim tilvikum sem starfsmaður getur sinnt starfi sínu að heiman án þess að það valdi nokkurri röskun 
fyrir starfsemi vinnustaðar getur yfirmaður heimilað fjarvinnu þann tíma sem sóttkví er. 

1.1. Starfsmaður áætlar utanlandsferð.   

Áætli starfsmaður ferðalag erlendis skal hann sækja um orlof eða launalaust leyfi fyrir tímabil í 
sóttkví og/eða það tímabil sem beðið er eftir niðurstöðu úr sýnatöku vegna skimunar þegar til 
Íslands er komið. Starfsmaður sækir um orlof/leyfi áður en ferð hefst.  

1.1.1 Starfsmaður þarf í sóttkví við heimkomu vegna utanlandsferðar 

Þrátt fyrir að flug- og/eða sjósamgöngur séu til þess lands sem áætlað er að heimsækja tekur við 
sóttkví sem fellur ekki undir veikindarétt. Starfsmaður getur notað ónýtta orlofsdaga, áfallið 
eldra orlof eða tekið launalaust leyfi. 

1.1.1.1. Starfsmaður starfar í velferðarþjónustu  

Sömu reglur gilda um allt starfsfólk Akureyrarbæjar og ber öllu starfsfólki að fylgja þeim í 
samræmi við þau viðmið sem sett eru af landlækni vegna utanlandsferðar sinnar hverju 
sinni.  

Ef viðmið landlæknis um sóttkví og smitvarnir við heimkomu erlendis frá taka mið af 
starfsvettvangi einstaklinga munu þau viðmið gilda fyrir tilgreinda starfahópa innan 
Akureyrarbæjar.   

1.1.2. Starfsmaður greinist með COVID-19 

Verði starfsmaður veikur af COVID-19 fellur það undir veikindarétt. 
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2. Upplýsingaskylda til yfirmanns við heimkomu 

Starfsmaður skal upplýsa yfirmann ef breyttar aðstæður hafa áhrif á upphaflega leyfisveitingu svo fljótt 
sem verða má.   

3. Fjarvistaskráning í Vinnustund vegna ferða erlendis 

• Sóttkví vegna utanlandsferðar: Orlof eða Launalaust leyfi 

• Starfsmaður verður veikur af COVID-19: Skráningu breytt í Veikindi 

Önnur gögn 

Frekari upplýsingar um fjarvistaskráningar vegna sóttvarnaráðstafana og COVID-19 veikinda er að finna í: 

• Starfsmannahandbók á slóðinni: 
https://www.akureyri.is/starfsmannahandbok/moya/page/sottkvi-spurt-svarad-1  

• Stjórnendahandbók á slóðinni:  
https://www.akureyri.is/stjornendahandbok/moya/page/sottkvi-spurt-svarad 
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