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Erindið fjallar um

• Hver er staðan núna varðandi COVID-19 og 
almennt ástand

• Er eitthvað sérstakt sem þarf að passa?

• Minna á Alþjóðaheilbrigðisreglugerðina og 
viðbragðsáætlanir



Staðan á COVID-19



• 81% Íslendinga > 5 ára eru full bólusettir

• Heimsfaraldurinn er enn í gangi og ný afbrigði gætu komið fram

• Greining með heimprófi er nægileg til greiningar en ef vill hafa staðfestingu í 
heilsuveru þá þarf að fara á heilsugæslustöð eða viðurkenndan sýnatökustað

• Fólk verður mjög misveikt af COVID-19. 

COVID-19 greinilega á niðurleið hjá okkur



• Öllum hömlum varðandi COVID-19 
inn í Ísland hefur verið aflétt og 
ekki er lengur rakning í gangi ef 
einhver greinist smitaður.

• Veiku fólki er ráðlagt að halda kyrru 
fyrir heima og halda sig frá öðru 
fólki.

• Hver þjóð setur sínar reglur um 
aðgangstakmarknair

COVID-19 á heimsvísu





Smitleiðir
Smitleiðir COVID-19 og inflúensu eru þær sömu –
veirurnar halda sig í slímhúð öndunarvegarins og 
útskiljast þaðan

Veikindin eru með svipuð einkenni

• Sýkingavarnir:
– Halda fjarlægð frá öðrum

– Hafa góða loftræstingu – opna glugga

– Nota grímu þegar verið er innan um margt fólk, í nálægð

– Tíð og vönduð handhreinsun með handþvotti eða
handsprittun

– Halda umhverfi hreinu með reglubundnum þrifum



Grundvallarvarúð gegn smiti ber alltaf að 
viðhafa af öllum

• Tíð og vönduð handhreinsun með þvotti eða 
spritti

• Hafa hanska til taks ef þarf að snerta 
líkamsvessa en fara úr þeim strax og verki 
lýkur og hreinsa þá hendur

• Mælt er með að nota grímur ef verið er í miklu 
návígi við aðra

• Halda umhverfi snyrtilegu



• Til að draga úr hættu á 
að smit dreifist milli 
landa með skipum eða 
flugi

• Kröfur um vöktun og 
viðbrögð alltaf

• Kröfur um að geta 
brugðist við óvæntum 
atburðum

• Heilbrigðisyfirlýsing 
sæfarenda

• Sóttvarnaundanþágu-
vottorð

• Skilgreindar hafnir



Sóttvarnaumdæmi og lögregluumdæmi



Viðbragðsáætlanir



Virkjun sóttvarnaáætlunar  skipa





Takk fyrir áheyrnina


