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Fundu
ur í almannavarna‐ og öryggismálaráði
Fyrsti fundur í almannavarn
na‐ og öryggismálaráði var haldinn 10. júníí s.l. í
menningarhúsinu. Hann
n hófst meeð ávarpi formanns ráðsins, Jóhönnu
Þjóðm
Sigurð
ðardóttir fo
orsætisráðheerra, sem fór yfir hlutverk
h
allmannavarnaa‐ og
öryggismálaráðs. Þá
Þ flutti ávarp Ragna Árnadóttir dóm
msmálaráðh
herra og gerrði hún
mannavarnad
deildarinnar fluttu
grein fyrir skipulaagi almannaavarna. Starffsmenn alm
mannavarna og fóru yfirr nokkur verkefni deildarrinnar.
erindi um neyðarsstjórnun alm
sagði
ffrá
alm
mannavarnad
deildarinnar
samsstarfi
og
Sóttvaarnalæknir
sóttvarnalæknis viið gerð áæ
ætlunarinnar um heimsffaraldur infflúensu. Han
nn fór
1) í heiminu
um og hugsanlega fram
mvindu
einnig yfir þróun inflúensunnar A(H1N1
utt kynning á verkefninu Langtímavið
ðbrögð við náttúruhamf
n
förum.
hennaar. Þá var stu
Í 3. grein
g
laga um um alm
mannavarnirr nr.
82/200
08 er gerð
ð grein fyrir stefnumö
örkun
stjórnvvalda
í
navarna‐
almann
og
öryggismálum.
Stefnan skal mörkuð
ð af
almannavarna‐ ogg öryggismálaráði til þrriggja
s
Stefnu
umótun á þeessu sviði vaarðar
ára í senn.
starfse
emi viðbragðsaðila og opinb
berra
stofnaana. Í alman
nnavarna‐ ogg öryggismáálastefnu stjó
órnvalda skal gera grein fyrir
ástand
di og horfu
um í almannavarna‐ og öryggism
málum í laandinu, fjallla um
áhersluatriði varð
ðandi skipu
ulag almann
navarna‐ ogg öryggismáála, forvarnastarf,
hæfingu á effni viðbragðsáætlana, naauðsynlegarr birgðir til þess
þ
að
nauðsynlega samh
u þjóðarinnaar á hættutímum, endurreisn eftir hamfarir ogg aðrar
tryggjaa lífsafkomu
aðgerð
ðir sem ráðið telur nau
uðsynlegar. Sjö ráðherrrar eiga fastt sæti í ráðiinu en
þeim má fjölga um að min
nnsta kosti tvo í samrræmi við þær
þ
áherslur sem
a leggja hvverju sinni. Auk
A þeirra er ráðið skiipað 26 fulltrúum
ríkisstjjórnin kýs að
stjórnvvalda, sveitaarfélaga, bjö
örgunar‐ og hjálparaðila.
h
. Á þessum fyrsta
f
fundi sínum
ályktaði ráðið (1)
(
um sttuðning við
ð aðgerðir almannavvarnayfirvald
da og
ð viðbrögð veegna heimsffaraldurs infflúensu, (2) að
a fela
sóttvarnalæknis um samhæfð
málaráðherrra í samvinnu við hlutað
ðeigandi aðilla að undirb
búa drög að stefnu
dómsm
stjórnvvalda í alm
mannavarna og öryggism
málum til þriggja
þ
ára og (3) að styðja
áframhaldandi un
ndirbúning aað gerð viðbragðsáætlaana s.s um vernd mikilvægra
unar um vaarnir gegn geisla‐
samfélagsinnviða og netörygggis og viðbragðsáætlu
eitureffna og sýklarárásum.

Útgefandi:: Almannavarnadeild ríkislögreglustjórans.
Fyrirspurnir: almannavarrnir@rls.is.

Ábyrggðarmaður: Víð
ðir Reynisson.
Heimaasíða: www.alm
mannavarnir.iss
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Stjórn Saamhæfingarsstöðvarinnaar
Í Samhæ
æfingarstöðin
nni í Skógarhlíð fer fram
m samhæfin
ng og yfirstjórn almannavarnaaðgerða. Í
stjórn
nýjum
lögum
um
u
almannavarnir
eru
ákvvæði
um
stöðvarrinnar.
Hún lýtur ellefu man
nna stjórn sem dómsmáálaráðherra skipar. Form
maður stjórn
nar er skipaður af
ráðherra án tilnefnin
ngar og hefu
ur Jón Gunn
narsson verið
ð skipaður fformaður. Aðrir
A
í stjórn koma
Landhelgisgæsslu
Ísland
ds,
landlæ
ækni,
stjjórn
slökkkviliðs
frá
ríkkislögreglusttjóra,
höfuðborgarsvæðisin
ns, stjórn samræmdrar n
neyðarsvöru
unar, Rauða krossi Ísland
ds, Flugstoðum og
stjórn Slyysavarnafélaagsins Landssbjargar og eru þeir valdir úr hópi þeirra sem taka virkan þátt í
starfi Saamhæfingarsstöðvarinnarr. Auk þesss tilnefna samgöngurá
s
mbands
ðherra og stjórn Sam
íslenskra sveitarfélaaga hvor sinn fulltrúa.. Fulltrúi rííkislögreglusstjóra í stjó
órninni er Jón
J
F.
Bjartmarrz.
Stjórnin ræðir
r
og tekkur ákvarðan
nir um innra skipulag, re
ekstur og sam
mstarf viðbraagðsaðila ogg beitir
sér fyrir ráðstöfunum
m til að tryyggja snurðu
ulausa framkkvæmd viðb
bragðsáætlana. Stjórnin getur
mannavarna,, sem ekki eiga fulltrú
úa í stjórn samhæfingaar‐ og
ákveðið að viðbragðsaðilar alm
öðvar, tilnefn
ni fulltrúa í samhæfinga
s
ninni til ráðu
uneytis
r‐ og stjórnsstöðvarráð sem er stjórn
stjórnstö
við ákvarrðanir hennaar.
Samhæfing eða fram
mkvæmd aðggerða er ekkii á verksviði stjórnar.
Viðbrögð
ð vegna inflú
úensu A (H1
1N1)
Fyrstu alm
mennu viðbrögðin vegna hinnar nýju inflúensu A (H1N1) hó
ófust hér á laandi þann 28
8. apríl
með blaaðamannafundi almann
navarnadeild
dar ríkislögrreglustjóra og sóttvarn
nalæknis. Þaar var
tillkynnt að viðbragð
ðsáætlun veegna heimsffaraldurs infflúensu hefð
ði verið virkjjuð. Ekki var talin
ástæða til
t að takmarka ferðalögg til útlanda,, en fram til 15. maí var fólk hvatt til að fara ekki
e til
Mexikó. Farþegar á leið til landssins fengu upplýsingar um
u inflúensu
una, einkenn
ni hennar ogg hvert
þ hefðu einkenni
e
inflú
úensunnar. Einnig var o
opnuð móttaaka í Leifsstö
öð þar
þeir gætu leitað ef þeir
þegum var boðin rannssókn ef þeir teldu sig hafa einken
nni inflúenssu við komu
una til
sem farþ
landsins.
u handþvo
ott, hreinlæ
æti og annað
ð sem tenggdist inflúen
nsunni.
Leiðbeiniingar voru gefnar út um
Alþjóðah
heilbrigðissto
ofnunin WHO, sóttvarnaastofnanirnaar í Bandaríkjunum CDC
C og Evrópu ECDC
höfðu meeð sér náið samstarf
s
og fylgdust meeð framvindu
u og þróun iinflúensunnaar. Alls hafa fjögur
inflúensu
utilfelli verið
ð greind héér á landi. Þrír smituðust í Bandaaríkjunum og
o einn hérlendis.
Vinna viið viðbragðsáætlun vegna heimsffaraldurs infflúensu hóffst árið 200
05. Áætlunin var
undirrituð 28. mars 2008 en hún
n var samstaarfsverkefni sóttvarnalæ
æknis og alm
mannavarnad
deildar
ríkislögre
eglustjóra.
Áætlunin
n er mjög viðamikil og komu fjölm
margar stofn
nanir að gerrð hennar.Þeegar áætlun
nin var
virkjuð nú í apríl og viðbúnaður
v
f í gang, skkipti það skö
fór
öpum að haffa áætluninaa tilbúna. Strrax var
o
nauðsyynlegra lyfja og annarraa nauðsynjavöru í landiinu og
könnuð birgðastaða matvæla, olíu,
ð var haldið
ð áfram þeeirri vinnu sem var í undirbúningi hjá
lykilþættir kannaðir. Í kjölfarið
nni og sóttvaarnalækni við að útfæraa svæðisáætlanir í umdæ
æmum lögreeglu og
almannavarnadeildin
p ráðuneyta.
sóttvarnaa og skipa viðbragðshóp

Undirbún
ningsfundurr með lögregglustjórum o
og sóttvarnaalæknum
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Þann 25. maí s.l. var haldinn fund
dur með löggreglustjórum
m og sóttvarrnalæknum umdæma
u
ogg
na vegna
svæða landsins á Graand Hótel Reeykjavík. Þarr var farið yfiir sniðmát svvæðisáætlan
dd. Þar sem líkur eru tald
dar á að inflúensa A (H1
1N1)
heimsfarraldurs inflúeensu og næsstu skref ræd
taki sig upp í haust þurfa að veraa tiltækar áæ
ætlanir í umd
dæmum land
dsins.
Vinnufun
ndir og gerð svæðisáætllana
Viðbúnað
ður vegna in
nflúensunnar er hafinn u
um allt land
d. Vinnuhópaar umdæmaanna 15 hafaa verið
skipaðir og munu þe
eir vinna að svæðisáætlunum hver á sínu svæð
ði. Sniðmát svæðisáætla
s
nanna
o sóttvarnaa sína
var unnið af almannavarnadeeildinni og hefur hvertt umdæmi lögreglu og
ætlun. Áætlað er að fyyrstu drög verði tilbúin
n 1. septem
mber næstkkomandi. Fu
ulltrúar
svæðisáæ
almannavarnadeildar og sóttvarrnalæknis heeimsóttu um
mdæmin í jú
úni og héldu
u vinnufund
di með
vinnuhóp
punum.
Vefsíðan
n influensa.iss
Við virkjun áætlunaarinnar um heimsfarald
dur inflúenssu nú í aprríl, var straax lögð áheersla á
a
Fréttatilkyn
nningar haffa verið sendar reglulega út. Veefsíðan
upplýsinggagjöf til almennings.
www.inflluensa.is vaar efld til mu
una. Greinar, spurningarr og svör um
m inflúensu og
o aðrar gaggnlegar
upplýsinggar voru se
ettar á vefiinn svo alm
menningur gæti
g
aflað sér upplýsinga um ein
nkenni
inflúensu
unnar og útb
breiðslu. Upp
plýsingar á vefsíðunni
v
erru bæði á ísleensku og ensku.
Upplýsin
ngabæklingu
ur fyrir ferðaamenn
Út er kom
minn fræðslu
ubæklingur með
m ráðlegggingum til fe
erðamanna u
um
varúðarráðstafanir vegna nýju in
nflúensunnarr A(H1N1), sem
s
nú breið
ðist út um
heiminn og greinst hefur hér á laandi. Ferðaskkrifstofur dreifa bæklinggnum til
nna á leið úrr landi, en eiinnig eru þeiir fáanlegir á flugvöllum og á
ferðaman
upplýsinggamiðstöðvu
um innanlan
nds.
Alþjóðah
heilbrigðismáálastofnunin
n hefur lýst þ
því yfir að he
eimsfaraldurr inflúensu
sé hafinn
n (6 stig) veggna inflúensu
u A (H1N1). V
Viðbúnaðar hér á landi b
beinist
meðal an
nnars að því að vekja alm
menning til vvitundar um slíkan farald
dur og
hvernig megi
m varast smit.
s
Viðbragð
ðsáætlanir heilbrigðissto
h
ofnanna
Vinnudaggur var haldinn í maí meeð fulltrúum
m heilbrigðisstofnanna laandsins sem
m tilnefndir vvoru til
að ritstýýra samræm
mdum viðbragðsáætlunum heilbriggðisstofnana.
Allar heilbrigðissto
ofnanir
landsins eiga góðar viðbragðsáæ
ætlanir og á þessum vin
nnudegi var kynnt sniðm
mát sem sto
ofnanir
geta nýtt sér til að samræma viðbragðsáæ
ætlanirnar. Markmið þ
þessarar vin
nnu er að eeiga til
samræmdar áætlanir þannig að
a auðveldaara sé að afla upplýssinga og up
ppfæra áæ
ætlanir
ð hlaut gæð
ðastyrk heilb
brigðisráðuneytisins og áætluð
á
lok þ
þessarar vinnu eru í janúar á
Verkefnið
næsta árri.
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ESB verkkefni um rým
mingar og brottflutning
Alm
mannavarnad
deildin tekurr þátt í verkeefni sem tengist
rým
mingu og bro
ottflutningi íb
búa frá svæð
ðum þar sem
m hætta
getur skapast t.d. vegna stó
órslysa og haamfara. Verkkefnið
ópusamband
dinu, aðalskrrifstofu
er sstyrkt af Evró
fram
mkvæmdarsstjórnarinnarr fyrir réttlæ
æti, frelsi og ö
öryggi. Í
forssvari fyrir veerkefnið er The Aston Criisis Centre, við
v
Astonháskólan í Birmingham, Englandi..
v
aauk Íslands eru
e Holland o
og
Þátttakendur í verkefninu
Belgía, Þýýskaland, Svvíþjóð, Danm
mörk, Spánn, Japan og Brretland. Mörrg þessara laanda hafa gó
óða
þekkingu
u á rýmingu vegna
v
hættu
u, ýmist frá náttúrunni
n
e af mannaavöldum. Héér á landi hefur
eða
verið unn
nið að skipullagi við rýmingar á svæð
ðum þar sem
m náttúruham
mfarir geta átt
á sér stað, bæði
vegna snjóflóðhættu
u í byggð og eldgosa
e
í Kötlu í Mýrdalssjökli, en ein
nnig vegna hættu frá stífflurofi
f
við virkjaanir. Rannsókknarhópur frá Astonháskólanum dvaldist hér á llandi 27‐29. maí s.l. og fundaði
með forssvarsmönnum
m viðbragðssaðila en einnig hittu þeiir fulltrúa fráá Vegagerðin
nni, Veðurstofunni,
Háskóla Íslands
Í
og veerkfræðistoffunum Verkíís og Eflu, sem hafa komið að verkeffnum í tengsslum við
rýmingarr í áætlunum
m almannavaarna.
Jarðskjálftar á Reykjanesi
Þann 29.. maí 2009, ári eftir öflu
ugan jarðskjálfta á Suðu
urlandi, varð
ð jarðskjálfti á Reykjanesi sem
mældist 4,9. Jarðskjáálftinn átti upptök
u
um 8 km norðaustur af Grindavík á Reykkjanesskaga. Aftur
ðskjálftar 20.júní á svipu
uðum slóðum
m og mældust þeir 4,1 o
og 4,2. Jarðskjálftarnir fu
undust
urðu jarð
víða á Su
uðurlandi ogg Vesturlandi en upptök þessara skjáálfta voru á flekaskilum á Reykjanessskaga
á þekktu jarðskjálftassvæði. Ekki urðu
u
teljand
di skemmdir vegna skjálfftanna.
Flugslysaaæfingar á Þórshöfn
Þ
og Keflavíkurflugvelli
Til að trryggja flugöryggi á fluggvöllum í saamræmi við
ð viðurkennd
dar öryggiskkröfur eru ggerðar
viðbragðsáætlanir fyyrir allar áæ
ætlunarflugvelli landsinss sem eru u
uppfærðar á fimm ára fresti.
ulega þar seem látið er reyna á samstarf viðbragðsaðila og
o æft
Þessar áætlanir eru æfðar reglu
skipulag og stjórnun í kjölfar fluggslysa.
ðaðist við verkþáttaskipu
ulag SÁBF þaar sem
Í apríl var haldin fluggslysaæfing á Þórshöfn. Æfingin mið
þ
aðgerða á slysaavettvangi vvoru æfðir. Um miðjaan apríl varr haldin æffing á
helstu þættir
viðbrögð
ðum samkvvæmt neyð
ðaráætlunum
m vegna flugverndar
f
og flugslyysaáætlunarr fyrir
Keflavíku
urflugvöll. Æfð voru viðb
brögð við sprengjuhótun
n um borð í flugvél, sem
m endaði meeð slysi
eftir lend
dingu. Í æfin
ngunni var áhersla
á
lögð á samþættingu beggja viðbragðsáætlana, sam
mvinnu
viðbragðsaðila og saamhæfingu aðgerða. Samhæfingarrstöðin í Skógarhlíð var virkjuð ogg voru
o björgunarrliði veitt aðstoð eftir þö
örfum.
samskipttaleiðir og veerklag æft við vettvang og

