
Sóttvarnir á landamærum

Erindi á sumarfundi Faxaflóahafna
22. júní 2021

Ása St. Atladóttir verkefnisstjóri



Erindið fjallar um

• Hver er staðan núna varðandi COVID-19

• Fara yfir helstu atriði sem hafa þarf í huga
vegna COVID-19 og rifja upp
viðbragðsáætlanir

• Ræða sýnatökur farþega og áhafnameðlima og
sóttkví





Bólusetningunum miðar vel hjá okkur



Alþjóðaheilbrigðisstofnunin WHO
minnir á

• Til að vernda fjölskyldu og vini þarf hver og einn að
halda áfram að gæta varúðar vegna COVID-19 jafnvel
þó viðkomandi sé búinn í bólusetningu

• Tvær vikur þurfa að líða frá seinni bóluefnissprautu þar 
til virknin er komin að fullu og bólusetningin er orðin
gild

• Hægt er að sýkjast áður en ónæmi hefur náðst
• Til að vernda sjálfan sig og aðra á að:

- halda fjarlægð við aðra (a.m.k. 1 m fjarlægð)
- nota grímu ef ekki er hægt að hafa gott bil (1m)
- hreinsa hendur oft með handþvotti og handsptitti
- halda fyrir nef og munn við hnerra og hósta
- forðast að vera á illa loftræstum stöðum



Varúð vegna COVID-19 er enn í fullu gildi
• Allir þurfa að vera vakandi fyrir einkennum um COVID-

19 og fara í sýnatöku ef þeim grunar að þeir séu sýktir
• Gildandi reglugerð kveður á um að nota andlitsgrímu ef

ekki er hægt að halda 1 metra fjarlægð milli óskyldra
aðila

• Tíður handþvottur og sprittun verður áfram
forgangsmál

• Góð loftræsting á að vera alls staðar
• Forðast að vera í mannþröng
• Þrífa helstu snertifleti vel
• Vera með uppfært rakningarappið Rakning C-19 virkt í 

símanum



Sýnatökur við komu til landsins

• Allir sem koma til landsins, sem hafa verið á 
áhættusvæði í >24 klst sl. 14 daga, hvort sem er með
flugi eða skipum, þurfa að forskrá sig á covid.is 
https://heimkoma.covid.is/skraning/

• Þeir sem ekki eru bólusettir eða með vottorð um fyrri 
sýkingu þurfa að framvísa vottorði um neikvætt PCR-
próf sem ekki er eldra en 72 klst við byrðingu

• Þeir sem ekki eru bólusettir eða með vottorð um fyrri 
sýkingu þurfa að fara í 2 sýnatökur til veiruleitar og 
greiningar á sjúkdómnum COVID-19, með sóttkví á 
milli. Fyrri sýnataka er við komuna til landsins en sú 
seinni 5 dögum eftir komuna.

https://heimkoma.covid.is/skraning/
https://www.landlaeknir.is/um-embaettid/greinar/grein/item43365/Leidbeiningar-fyrir-almenning-vardandi-heimasottkvi


Sýnatökur…

• Ferðamenn sem framvísa gildu vottorði um 
bólusetningar eða fyrri sýkingu
– Eru undanþegnir því að framvísa neikvæðu PCR-

prófi við komuna.

– Þurfa að undirgangast eina sýnatöku á 
landamærum en eru undanþegnir sóttkví ef sýnið 
er neikvætt (gildir til 1. júlí)

– Einstaklingar sem bíða niðurstöðu sýnatöku ber 
að fara eftir reglum um heimasóttkví og 
um húsnæði í sóttkví.

https://www.landlaeknir.is/um-embaettid/greinar/grein/item43365/Leidbeiningar-fyrir-almenning-vardandi-heimasottkvi
https://www.landlaeknir.is/um-embaettid/greinar/grein/item41240/Husnaedi-


Sýnatökur hjá skipafarþegum og
áhöfnum

• Ef áhöfn skipa hefur verið um borð án tengsla við aðra og án 
veikinda í a.m.k. 14 daga  eru þeir undanþegnir 
landamæraaðgerðum vegna COVID-19

• Ef allir um borð hafa verið þar í a.m.k 5 daga án þess að neinn nýr 
hafi komið um borð og eru án veikinda, getur sá tími talist til 
sóttkvíar. Þá þarf aðeins eina skimun við komu.

• Til að skipuleggja sýnatöku fyrir farþega og áhöfn þarf að hafa 
samband við fyrstu höfnina sem skipið leggur að og heilsugæslu á 
því svæði til að skipuleggja og panta sýnatöku. Svörin berast í 
rakningarappið/Rakning C-19  eða einnig í síma eða tölvu 
viðkomandi. Það getur tekið allt að 24 klst að fá niðurstöður – á 
meðan er viðkomandi í sóttkví

• Landamæraverðir í þessari fyrstu höfn fara yfir skjöl og vottorð



Sóttvarnaumdæmi og lögregluumdæmi



Vottorð

• Vottorð um bólusetningu eða fyrri sýkingu getur verið rafrænt 
eða á pappír 

• Frá 1. júlí verður hægt að skanna á landamærum í Evrópu QR 
kóða (EU digital Covid Certificate) Covid (Recovery Certificate). 
Eins og er þá er kóðinn kominn á bólusetningarvottorðin í 
Heilsuveru og vottorðin um neikvætt PCR fyrir þá sem eru að 
fara úr landi og þurfa að framvísa annars staðar.

• Tilraunaverkefni á landamærum Íslands að taka á 
móti Excelsior vottorði frá farþegum sem fljúga frá New York. 
Excelsior New York búar, búnir að fá bólusetningu, geta sótt 
sér vottorðið til að staðfesta COVID-19 bólusetningu og 
rannsóknarniðurstöður.



Viðbragðsáætlanir



Heilbrigðisyfirlýsing skipstjóra





• Ef upp kemur smit í skipi getur þurft að setja
skipið í sóttkví. 

• Rakningarteymið metur hverjir fara í sóttkví í 
samvinnu við
Landhelgisgæsluna/sóttvarnalækni

• Ef einstaklingur greinist með COVID-19 er
hann mögulega fluttur í Farsóttahús

Sóttkví



Skoðið:
- undir gula borðanum á landlaeknir.is

- covid.is - þar er netspjall fyrir spurningar

Takk fyrir


