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Óvissustig vegna kórónaveiru (2019-nCoV)
Lýsing á atburði
Í lok desember 2019 bárust fregnir af alvarlegum lungnasýkingum í Wuhan-borg í Kína. Í kjölfarið var staðfest að um
áður óþekkt kórónaveiruafbrigði er að ræða, sem nú kallast 2019-nCoV. Staðfest er að veiran smitast á milli manna og
að hún getur valdið alvarlegum veikindum. Faraldurinn breiðist hratt út en enn sem komið er hafa flest tilfellin greinst í
Kína. Sóttvarnastofnun Evrópusambandsins (ECDC) og Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin framkvæma áhættumat
daglega og miðla niðurstöðu til sóttvarnayfirvalda. Ekkert smit hefur verið staðfest á Íslandi.
Unnið er samkvæmt óvissustigi, Landsáætlun- heimsfaraldur inflúensu. Ef svo ber undir má virkja Landsáætlunsóttvarnir hafna og skipa, og Landsáætlun –alþjóðaflugvellir samhliða Landsáætlun vegna heimsfaraldurs
inflúensu
Virkjun á óvissustigi felur í sér aukið samráð viðbragðsaðila, meiri upplýsingamiðlun og áætlanir eru uppfærðar.
Vegna umfangs þessa atviks hefur verið ákveðið að virkja Samhæfingarstöð almannavarna (SST) alla virka daga
frá kl. 10:00 -16:00 og var stöðin formlega virkjuð þann 31.janúar.
Samráðsfundir Sóttvarnalæknis eru haldnir daglega með lykilaðilum innan heilbrigðisþjónustunnar og fundir
með lykilaðilum mikilvægra innviða eru haldnir eins og þarf
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Flugsamgöngur um alþjóðaflugvelli og skipaumferð um skilgreindar hafnir
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Utanríkisráðuneytið

Staða mála
Kórónaveira – útbreiðsla erlendis
Í dag 3. febrúar 2020 hefur sýking af völdum 2019-nCoV verið staðfest hjá um 17.383 einstaklingum og um 362
einstaklingar hafa látist (2,0%). Eitt dauðsfall af völdum veirunnar varð á Filippseyjum sem er eina dauðsfallið
enn sem komið er utan Kína. Samkvæmt John Hopkins hafa 503 einstaklegar náð sér eftir veikindin.
Tilfellin sem greinst hafa eru frá Kína (17.220), Taívan (11), Taílandi (19), Ástralíu (12), Malasíu (8), Singapúr (18),
Japan (20), Suður-Kóreu (15), Víetnam (8), Nepal (1), Filippseyjar (2), Shrilanka (1), Kambodía (1), Indland (2), Sameinuðu
arabísku furstadæmin (5), Frakklandi (6), Þýskaland (10), Finnland (1), Ítalía (2), Bretland (2), Rússland (2), Spánn (1),
Svíþjóð (1), Bandaríkjunum (11), Kanada (4). Lang flest tilfellin eru upprunnin í Kína.
Sóttvarnalæknir mælir með að ferðamenn sleppi ónauðsynlegum ferðalögum til svæða þar sem faraldur nýrrar
kórónaveiru 2019-nCoV er í gangi, sérstaklega Kína. Nánar.
Utanríkisráðuneytið – sendiráð Íslands í Peking kemur boðum til Íslendinga í Kína ef koma þarf upplýsingum á framfæri.
Sendiráðið hefur sett inn tilkynningar á samfélagsmiðla (sjá Facebook https://www.facebook.com/utanrikisthjonustan/ )
og vef þar sem fólki er bent á að skrá sig hjá borgaraþjónustunni á netfanginu help@mfa.is. Þannig fjölgar sendiráðið
þeim Íslendingum sem þau geta auðveldlega náð til ef þörf er á.

Ísland
Enginn einstaklingur hefur enn sem komið er greinst á Íslandi.
Sýkingavarnadeild Landspítalans hefur nú sett upp próf til að greina kórónaveiru kórónaveiru 2019-nCoV. Tvö sýni voru
prófuð 1. og 2. feb reyndust þau neikvæð. Ekki var sterkur grunur um smit.
Á fundi SVL og avd-RLS í morgun var rætt um áframhaldandi aðgerðir og leiðir til að koma í veg fyrir að veiran berist
hingað til lands. Ekki virðist vera aukning á nýgengi veirunnar erlendis, sem er jákvætt og einkennalausir
einstaklingar virðast ekki smita.
Nauðsynlegt er að samfélagið allt sé virkað í aðstæðum sem þessum, atvinnulíf og stofnanir uppfæri sínar
viðbragðsáætlanir og séu viðbúnar ef veiran berst hingað til lands með margvíslegum afleiðingum.
Áfram er unnið að upplýsingamiðlun í gegnum margvíslegar leiðir, s.s. símatextaskilaboð, dreifibréf og veggspjöld.
Ferðaþjónustan og Safe travel miðlar efni til ferðamanna.
Mikil áhersla er á að ná til einstaklinga sem hafa tengingu við Wuhan eða Kína og eru með einkenni í öndunarfærum.
Ekki er mælt með að skima of snemma fyrir veirunni þar sem sýni eru ekki talin marktæk, ef þau eru tekin of snemma.
Ef grunur vaknar um tilfelli skal hringja í Læknavaktina í síma 1700 (fyrir erlend símanúmar +354 544-4113) þar sem
veittar eru upplýsingar um hvernig á að nálgast heilbrigðiskerfið. Einstaklingar eru sérstaklega beðnir um að mæta
ekki á bráðamóttöku sjúkrahúsa eða á heilsugæslustöðvar nema að fengnum ráðleggingum í síma.
Kínverska sendiráðið aðstoðar við að koma skilaboðum til landa sinna, aðstoða við þýðingu og túlkaþjónustu.
Áfram er unnið að þarfagreiningu og undirbúning varðandi hugsanlega einangrunaraðstöðu og sóttkví, aðbúnað og
bjargir ef að því kemur.
Allar upplýsingar frá sóttvarnalækni varðandi kórónaveiruna eru aðgengilegar á vef landlæknis
https://www.landlaeknir.is/koronaveira/
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Almannavarnadeild ríkislögreglustjóra
Samhæfir aðgerðir í samstarfi við embætti landlæknis / Sóttvarnalækni
Embætti landlæknis / Sóttvarnalæknir
Unnið að samræmingu aðgerða og leiðbeiningum og efni fyrir almenning, heilbrigðisstarfsfólk, ferðaþjónustuna og
atvinnulífið . Leiðbeiningar eru uppfærðar þegar þurfa þykir. Staða hlífðarbúnaðar og lyfja yfirfarin og uppfærð.
Landspítalinn
Situr daglega samráðsfundi SVL, síðast þann 03.02. Sýkingavarnadeild Landspítalans hefur nú sett upp próf til að
greina kórónaveiru kórónaveiru 2019-nCoV. Tvö sýni voru um helgina prófuð og reyndust þau neikvæði.
Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins (HH) / Heilsuvera.is
Umdæmis og svæðislæknar (Umd/Svæ)-SVL á höfuðborgarsvæðinu situr dagl. samráðsfundi með SVL.
Unnið að uppfærslu viðbragðsáætlana, upplýsingamiðlun og viðbúnaði.
Alþjóðaflugvellir, Keflavík, Akureyri, Egilsstaðir og Reykjavík. Sóttvarnahafnir.
Fundað hefur verið með starfsfólki hafna og alþjóðaflugvalla um sýkingavarnir og farið yfir viðbrögð og upplýsingaflæði.
Upplýsingum/einblöðungum er varðar smitgát er dreift á ensku og íslensku til ferðamanna. Fundað hefur verið með
hafnarstjórum og umboðsmönnum skipa hafa verið sendar upplýsingar.
Ferðaþjónustuaðilar
Samráð við Ferðamálastofu sem dreifir upplýsingum í gegn um sína gagnagrunna til ferðaþjónustuaðila.
Heilbrigðisstofnanir á landsbyggðinni
Samráðsfundur SVL haldinn 03.02.
Læknavaktin
Símaþjónusta 1700 er hafin. Fyrir erlend símanúmer +354 544-4113.
Miðlar upplýsingum og tryggir svörun 24/7. Hafa samráð við HH um að tryggja að gang að vakthafandi lækni á
nóttunni. BMT í Fossvogi hefur tekið við slíkum erindum en í faraldri þarf að tryggja vitjun í heimahús allan
sólarhringinn.
Rauði Krossinn
Þarfagreiningu v/einangrunaraðstöðu fyrir ferðamenn í hverju sóttvarnaumdæmi.
Ríkislögreglustjórinn almannavarnadeild www.almannavarnir.is Twitter: @almannavarnir

