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1. Inngangur  

Viðbragðsáætlun þessi segir fyrir um skipulag og stjórn aðgerða á fjölskyldusviði Akureyrarbæjar 

í kjölfar heimsútbreiðslu kórónaveirunnar (COVID – 2019). Áætlunin á að skýra hlutverk og 

ábyrgð stjórnenda og gefa upplýsingar um þær neyðarráðstafanir sem getur þurft að grípa til 

þegar faraldurinn gengur yfir.  

Um er að ræða vinnustaðina: Plastiðjan Bjarg-Iðjulundur og Skógarlundur – miðstöð hæfingar og 

virkni. Félagsþjónusta og barnavernd eru í Glerárgötu 26. 

Markmið viðbragðsáætlana eru að tryggja skipulögð og samræmd viðbrögð stjórnenda þegar til 

COVID - 19 faraldurs kemur þannig að hægt sé að halda uppi nauðsynlegri lágmarksþjónustu, 

tryggja öryggi þjónustunotenda og starfsmanna og lágmarka áhrif faraldursins með því að:  

• Skilgreina mikilvæga verkþætti sviðsins, lykilstarfsmenn og 

staðgengla.  

• Draga úr útbreiðslu faraldurs á vinnustaðnum og lágmarka smithættu.  

• Styrkja nauðsynlega starfsemi.  

• Upplýsa starfsmenn og veita nauðsynlega fræðslu.  

Ráðuneytin, í samvinnu við almannavarnadeild Ríkislögreglustjórans og Embætti 

sóttvarnalæknis, gerðu sniðmát að viðbragðsáætlun fyrir ráðuneytin til að fara eftir þegar til 

heimsfaraldurs inflúensu kemur í samræmi við ákvæði laga. 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. Þessi áætlun byggir á sniðmátinu frá þeim tíma og 

tekur einnig mið af „Viðbragðsáætlun Almannavarna, Heimsfaraldur inflúensu, Landsáætlun” 

útgáfa 3.0 2020 (sjá www.almannavarnir.is).  

Við gerð áætlunarinnar er meðal annars stuðst við lög um almannavarnir nr. 82/2008, lög um sóttvarnir 

nr. 19/1997 og reglugerð um efni og gerð viðbragðsáætlana nr. 323/2010.   

Ábyrgð á áætlun þessari er í höndum sviðsstjóra fjölskyldusviðs Akureyrarbæjar. Áætlunin 

verður endurskoðuð á a.m.k. fimm ára fresti, en yfirfarin árlega. Ef miklar breytingar verða á 

starfsemi verður áætlunin þegar í stað endurskoðuð.    

Áætlunin verður kynnt fyrir starfsmönnum sviðsins svo og tengiliðum innan búsetusviðs 

Akureyrarbæjar og HSN. Hún verður vistuð rafrænt í skjalavistunarkerfi bæjarins. Áætlunin 

verður prentuð og rafræn útgáfa send út.    

Áætlun þessi tekur þegar gildi.  

Akureyri,  12. mars 2020 

 

____________________________________  

Guðrún Sigurðardóttir 
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2. Heimsfaraldur Covid-19 

 

Til upplýsingar. 

Orsök núverandi faraldurs er ný tegund kórónaveiru sem hefur ekki áður greinst í mönnum. 

Veiran var fyrst nefnt 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 í Kína og á heimsvísu en SARS 

faraldurinn hafði. 

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? 

Enn er ekki búið að skilgreina nákvæmlega áhættuhópa m.t.t. alvarlegrar sýkingar. Flestir sem 

létust á fyrstu vikum faraldursins voru aldraðir og með undirliggjandi sjúkdóma s.s. hjarta- og 

lungnasjúkdóma, sykursýki eða lifrarsjúkdóma. Á þessari stundu er óvíst hvort ónæmisbælandi 

meðferð (s.s. sterar, methotrexate eða líftæknilyf) eykur líkur á alvarlegri kórónaveirusýkingu. 

Lítið virðist vera um alvarlegar sýkingar meðal barna en upplýsingar um sjúkdómsgang hjá 

börnum eru takmarkaðar enn sem komið er. 

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. 
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3. Háskastig almannavarna  

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.  

Óvissustig  

Grunur vaknar um heimsfaraldur - Upplýsingasöfnun - hættumat  

ÓVISSUSTIG einkennist af atburðarrás sem er hafin 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 viðbragðsáætlun á óvissustigi þar til fram koma 

nægilegar upplýsingar til að ákveða um frekari virkjun áætlunarinnar. Leitað er eftir frekari 

upplýsingum eða boðun staðfest áður en frekari viðbrögð eru ákveðin. Samhæfingarstöðin eða 112 

getur beðið heilbrigðisstofnun um að virkja áætlun skv. óvissustigi.  

Nýr undirflokkur inflúensuveiru greinist í mönnum, um er ræða COVID – 19 kórónaveiru.  

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 nýs undirflokks inflúensuveirunnar brjótast út hjá mönnum.  

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 inflúensulyfja meðal áhættuhópa íhuguð.   

8. Athuga með heimköllun Íslendinga frá svæðum þar sem hópsýkingar af völdum 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. Samhæfingarmiðstöðin 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.  

  

Ráðstafanir ákveðnar af ríkislögreglustjóra og sóttvarnalækni með hliðsjón af alvarleika faraldurs:  
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1. Viðbragðskerfi að fullu virkjað.  

2. Samkomubann, lokun skóla o.fl.   

3. Útskrift sjúklinga af sjúkrahúsum.  

4. Skipulögð dreifing / taka fyrirbyggjandi inflúensulyfja meðal áhættuhópa ef við á.  

 

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).“  

Heimild : www.landlaeknir.is 
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Líklegt er að um nokkrar fjarvistir starfsmanna verði að ræða í inflúensufaraldri. Fjöldi fjarvista er 

háður því hversu alvarlegur faraldurinn verður og einnig hver viðbrögð almennings verða. Fjarvistir 

starfsmanna geta stafað af mismunandi ástæðum, til dæmis vegna:  

• smits af Covid - 19  

• annarra veikinda  

• annarra fjölskyldumeðlima sem þarf að hugsa um, vegna veikinda eða lokun leikskóla og  

• skóla  

• 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.  

 

 

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 smiti innan 

vinnustaðarins og þar með fjarvistum. Þó liggur fyrir að fjarvistir starfsmanna munu verða mestar 

þegar sýkingartíðni er hæst í faraldri  

 

 

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 og landlaeknir.is  

 

5. Virkjun  viðbragðsáætlana  

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

sóttvarnarráðstafanir.   

Virkjun/boðun  

Sviðsstjóri Fjölskyldusviðs ber ábyrgð á að tilkynna forstöðumönnum og starfsfólki skrifstofu um 

virkjun viðbragðsáætlunar sviðsins. Forstöðumenn vinnustaða 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 

sviðsstjóri 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.almannavarnir.is og eftir atvikum með tölvupósti til stjórnanda fjölskyldusviðs Akureyrarbæjar.  
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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.   

  

5.1. Helstu verkefni fjölskyldusviðs á einstökum stigum.  

Óvissustig  

Unnið að gerð viðbúnaðaráætlunar. Stjórnendur fjölskyldusviðs 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.   

 

6. Starfsemi fjölskyldusviðs Akureyrarbæjar          

Ráðgjafarþjónusta fyrir fer fram í Glerárgötu 26, 3. og 4. hæð. Starfsmenn félagsþjónustunnar sinna 

m.a. félagslegri ráðgjöf, fjárhagsaðstoð og taka á móti og meta umsóknir um félagslegt leiguhúsnæði og 

sérstakan húsnæðisstuðning. Starfsmenn barnaverndar taka á móti barnaverndartilkynningum, vinna úr 

þeim og beita viðeigandi úrræðum. Ýmis stoðþjónusta er staðsett í Glerárgötu s.s. lögfræðingur og 

Askjan fjölskyldustuðningur.  

Vinnustaðir fyrir fatlað fólk á Akureyri eru Skógarlundur og Plastiðjan Bjarg-Iðjulundur (PBI). 

Notendur og starfsmenn eru samtals um eitt hundrað á báðum stöðum. Flestir eru í þjónustu eða vinnu 

4 tíma á dag eða minna. Skógarlundur veitir notendum létta vinnu, þjálfun umönnun og afþreyingu. Á 

PBI er fólk ýmist í starfsendurhæfingu eða í varanlegri vinnu. Þar fer fram 

starfsþjálfun/starfsendurhæfing fyrir þá sem aldrei hafa verið á vinnumarkaði eða eru að endurhæfa sig 

til starfa að nýju. Um er að ræða þjálfun, mat og greiningu. Einnig eru 22 starfsmenn sem eru á 

ótímabundnum ráðningarsamningi.  

Vinnustaðirnir eru mikilvægur hlekkur í þjónustu við fatlað fólk á Akureyri   

Margir þeir sem sækja þjónustu og vinnu búa á vegum búsetusviðs eða njóta annarrar þjónustu 

starfsmanna hennar þannig að mikilvægt er að eiga náið samstarf við stjórnendur og starfsmenn þess 

sviðs.  

Plastiðjan Bjarg-Iðjulundur:  

Á neyðarstigi þegar smit fara að greinast á Akureyri getur þurft að loka vinnustaðnum. Það skal gert í 

samráði við almannavarnir, sóttvarnarlækni og bæjarstjóra. Það þýðir að notendur mæta ekki til vinnu 

en almennir starfsmenn sem eru ekki eru veikir mæta. Þeir komi að þjónustu við notendur heima í 

samstarfi við félagsþjónustuna og búsetusvið.   



 

_________________________________________________________________ 

Heimsfaraldur COVID-19 - Viðbragðsáætlun fjölskyldusviðs Akureyrarbæjar 

Blað 8 af 14 

Skógarlundur.  

Á neyðarstigi þegar smit fara að greinast á Akureyri getur þurft að loka vinnustaðnum. Það skal gert í 

samráði við almannavarnir, sóttvarnarlækni og bæjarstjóra. Það þýðir að notendur mæta ekki til vinnu 

en almennir starfsmenn sem eru ekki eru veikir mæta. Gert er ráð fyrir því að starfsmenn verði færðir til 

á milli stofnana og sinni  notendum á heimilum þeirra í samstarfi við búsetusvið.  

Skrifstofa Glerárgata 26. 

Félagsþjónusta og barnavernd 

Á neyðarstigi verður fólk afgreitt í gegnum síma og tölvur eins og kostur er. Barnavernd mun þó sinna 

bráðatilvikum sem koma í gegnum 112. Forstöðumenn skipuleggja neyðarþjónustu. 

 

Starfsstöðvar/starfseiningar  Stjórnandi/tengiliður  Fjöldi 

starfsm.  
Fjöldi  

notenda  

Skrifstofa 

Glerárgata 26  sími: 

460-1420  

• Sviðsstjóri:  

Guðrún Sigurðardóttir 898 4658  

• Forstöðumaður félagsþjónustu: Anna Marit 

Níelsdóttir 8650330 

• Forstöðumaður barnaverndar: Vilborg 

Þórarinsdóttir 8925225  

• Skrifstofustjóri/öryggisvörður: Sólveig 

Eiríksdóttir 8243219 

26    

Hæfingarstöðin   

Skógarlundur 1 

sími: 462-1755  

• Forstöðumaður:  

Margrét Ríkarðsdóttir 661 1019  

• Deildarstjóri og staðgengill forstöðumanns: 

Guðrún Soffía Viðarsdóttir  8677065 

  

20  44  

Plastiðjan Bjarg -Iðjulundur  

Furuvellir 1 

 sími: 461-4606  

• Forstöðumaður:   

Svanborg Bobba Guðgeirsdóttir  8982745 

• Rekstrarstjóri og staðgengill forstöðumanns: 

Valdimar Pálsson 6594149 

• Deildarstjóri Sigurrós Tryggvadóttir  

8984492  

17  49  
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7. Viðbragðsáætlun Fjölskyldusviðs Akureyrarbæjar 

7.1. Mikilvægir verkþættir fjölskyldusviðs   

Mikilvægustu verkþættir fjölskyldusviðs eru að tryggja aðgengi að félagsþjónustu og að brýnum 

barnaverndarmálum sé sinnt. Tryggja skal starfsemi vinnustaðanna eins og kostur er.  

 

7.2. Lykilstarfsmenn og staðgenglar í Covid – 19 faraldri  

Stjórnendur og staðgenglar þeirra teljast lykilstarfsmenn sviðsins þegar kemur að viðbrögðum við 

inflúensufaraldri s.s. Covid – 19 og framvindu viðbragðsáætlunar. Reglubundin  upplýsingagjöf til 

starfsmanna um stöðuna og áformaðar aðgerðir er nauðsynleg. 

Upplýsingagjöf  

Sviðsstjóri og staðgengill hans bera 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 eða verið settir í sóttkví. Þessa skrá skal 

senda á skrifstofu sviðsins daglega svo ávallt sé ljóst hvaða starfskröftum sviðið hefur yfir að ráða á 

hverjum tíma.  

7.3. Aðgerðir til þess að viðhalda þjónustu fjölskyldusviðs í faraldri  

Mat á áhrifum birgja og útvegun lágmarksbirgða  

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 

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  

Sviðsstjóri 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. Sjá enn fremur viðmið frá Sambandi íslenskra sveitarfélaga. 

 

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. 
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Með fyrirkomulagi af þessu tagi er unnt að takmarka samgang starfsfólks og draga þannig úr 

smithættu.  

Enn fremur getur sviðsstjóri ákveðið að færa til starfsmenn sem ekki eru veikir á milli starfsstöðva 

fjölskyldu- og búsetusviðs. 

Reglur um breytta starfsemi og lágmarksþjónustu  

Sviðsstjóri 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 loka afgreiðslu sviðsins þannig að 

öll samskipti við viðskiptavini fari fram símleiðis eða með tölvupóst- eða bréfasamskiptum. Breytingar 

á afgreiðslutíma eða fyrirkomulagi afgreiðslu verða kynntar með tölvupósti á helstu samstarfsaðila, 

upplýsingum á www.akureyri.is og merkingum við inngang sviðsins. 

7.4. Viðbrögð við aukinni smithættu  

Á er lögð áhersla að tefja útbreiðslu veirunnar með fræðslu um hreinlæti og leiðir til að 

forðast smit.   

Á 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 er áhersla lögð á að einangra enn frekar hugsanleg smit með notkun hlífðarbúnaðs og 

sótthreinsunar. Hlífðarbúnaði og sóttmenguðum búnaði 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:   

 Inflúensuveirum 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 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 ræstingu  

 

Heilsufarsleg atriði starfsmanna og Covid – 19 einkenni: 

1. Starfsmenn fylgjast með eigin heilsu og fara heim ef þeir finna fyrir einkennum og leita 

læknis ef þurfa þykir.   

óvissustigi   

hættustigi   

neyðarstigi   

http://www.akureyri.is/
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2. Starfsmenn koma ekki til vinnu ef þeir eru veikir og er ráðlagt að vera heima frá því 

einkenna verður vart. Inflúensa er mest smitandi fljótlega eftir að sjúkdómseinkenni byrja. 

Enda þótt veirurnar haldi áfram að dreifast í allt að fimm daga frá upphafi veikinda dregur 

smám saman úr fjölda þeirra og um leið minnkar smithættan.  

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.   

4. Einkenni Covid – 19 í mönnum eru oftast svipuð einkennum af völdum árstíðarbundinnar 

inflúensu svo sem hósti, hiti, bein og vöðvaverkir, þreyta o.s.frv. Covid – 19 getur einnig 

valdið alvarlegum veikindum með neðri öndunarfærasýkingum og lungnabólgu sem koma 

oft fram sem öndunarerfiðleika á 4. – 8. degi veikinda.  

  

Reglur um hreinlæti og meðhöndlun úrgangs:  

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.  

 

1. Þvoðu þér reglulega um hendurnar (einkum fyrir máltíðir). Handþvottur verndar gegn 

beinni og óbeinni snertingu við Covid – 19 veiruna. 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 – 19 veirur 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.   
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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. Breyta framkvæmd ræstinga þannig að aukin áhersla verði lögð á að strjúka af 

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

 

8. Gátlisti um hlutverk skrifstofu – ábyrgð sviðsstjóra   

ÓVISSUSTIG  

• Gera og uppfæra áætlun vegna viðbragða við inflúensu.  

• Kynna áætlun fyrir forstöðumönnum  

• Upplýsa um fræðsluefni á vef landlæknis og almannavarna.  

• 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  

• Uppfæra og undirbúa virkjun viðbragðsáætlunar vegna neyðarstigs.  

NEYÐARSTIG   

• Undirbúa og virkja viðbragðsáætlun.  

• Aðlaga fundahöld að breyttu háskastigi  

• Upplýsa um uppfært og nýtt fræðsluefni.  

• Tilkynna í samráði við forstöðumenn ef loka þarf starfsstöð eða breyta þjónustu umtalsvert.   

• Draga úr þjónustu og lágmarka starfsemi eins og unnt er.  

• Flytja starfsmenn tímabundið milli starfsstöðva.  

• Gera RKÍ viðvart vegna sálræns stuðning til starfsmanna og notenda ef við á. 

 

9. 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, www.edc.eu, www.who.is  

HÆTTUSTIG  

• Kynna og innleiða viðbragðsáætlun fjölskyldusviðs Akureyrarbæjar  
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• Skilgreina grunnþjónustu á hverri starfsstöð   

• Kanna sérþarfir starfsmanna sem taka ber tillit til  

• Ákveða staðgengla og þjálfa  

• Kynna uppfært og nýtt fræðsluefni  

• Skrá daglega fjarvistir starfsfólks  

NEYÐARSTIG  

• Kynna og virkja viðbragðsáætlun   

• Kynna nýtt og uppfært fræðsluefni   

• Aðlaga samskiptaleiðir að breyttu háskastigi, nýta tölvupóst og síma eins og hægt er.  

 

10. Samskiptaleiðir  

Mikilvæg símanúmer og vefföng  

Nafn  sími  veffang  

Neyðarlínan  112  www.112.is  

Heilsugæslustöðin á Akureyri (f.  

bráðaerindi á dagvinnutíma)  

432-4600  akureyri@hsn.is  

Neyðarsími  1700  www.hsn.is 

Almannavarnir  112  www.almannavarnir.is  

  

Sjá einnig lista í kafla 5 um símanúmer starfsstöðva og lykilstarfsmanna sviðsins.  

Forstöðumenn gera lista yfir nöfn, símanúmer og netföng allra sinna starfsmanna. Forstöðumenn bera 

ábyrgð á að listinn sé aðgengilegur á viðkomandi starfsstöð og að uppfært eintak sé ávallt til á 

skrifstofu sviðsins.  

 

 

11. Dreifingarlisti  

Áætlunin er vistuð rafrænt í One skjalavistunarkerfi Akureyrarbæjar: 

Auk þess verður áætlunin send  á eftirtalda staði:   

Skógarlundur  

Plastiðjan Bjarg-Iðjulundur  

Búsetusvið Akureyrarbæjar  

Sóttvarnarlæknir HAK, Jón Torfi Halldórsson – Guðmundur Pálsson   

 

 


