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Þróun inflúensuvinn
nu viðbúnaðaar og viðbrö
ögð. Í sumaar og haust hefur
h
verið unnið
u
að
u
áætlanagerð vegna inflúensufaralldurs. Landsááætlun vegnaa inflúensufaraldurs er í uppfærslu
og stefn
nt að annarri útgáfu flj. U
Unnar hafa verið svæðisáæ
ætlanir fyrir öll sóttvarnaumdæmi
/svæði landsins
l
undir stjórn sóttvarnalækna og
o lögreglusttjóra. Markm
mið svæðisáæ
ætlana er
fyrst ogg fremst að
ð færa skipulag viðbraggða eins náálægt notand
danum og hægt er
Símafundir með
(grenndaarreglan). Hvver svæðisáæ
ætlun inniheldur upplýsingaar um nauðsyynlega starfseemi innan
sótttvarnalæknum
m hvers só
óttvarnaumdæ
æmis/svæðis og leiðir til styrktar þeirrri starfsemi. Þá hefur verið
v
gert
og lögreglustjórrum almenntt sniðmát að
ð innri áætlu
unum stofnana og fyrirtæ
ækja og er það vistað á vefsíðu
almannaavarna, www
w.almannavarnir.is og á in
nflúensuvefsííðunni, www.influensa.is. Í sumar
Björrgunaræfing á
voru geffnir út tveir bæklingar
b
um sóttvarnir, annar
a
var sérsstaklega ætlaður ferðamönnum en
Norrðurlandi
hinn var ætlaður ölllum almenningi. Í september var ggefið út vegggspjald um aalmennar
nir og tóku löggreglustjórar að sér það veerkefni að dreeifa því til skó
óla, stofnana og stærri
sóttvarn
Han
ndbók
öllum
stigum
lun þann 10. ágúst og
vinnusta
aða.
Skólar
á
m
fengu
sent
sniðmát
að
s
sóttvarnaáæt
áfalllahjálpar
var mælst til þess að
ð skólarnir væ
æru tilbúnir með sínar áæ
ætlanir fyrir 1. septemberr. Unnin
Símaviðvörunar‐‐
hefur verið sóttvvarnaáætlun fyrir emb
bætti ríkislögreglustjóraa og einn
nig fyrir
kerffi vegna hætttu Björgunaarmiðstöðinaa í Skógarhlíð 14. Samskip
pti og samhæ
æfing munu veerða aðalatrið
ði í svona
ástandi og nú er símafundir
s
hlutaðeigandi orðnir hluti af undirbú
úningi auk þess
þ
sem
SNA
AM æfing á
viðbragð
ðsaðilar sóttvvarna eru að p
prófa sig áfram
m með notku
un á TETRA fjaarskiptakerfin
nu.
Aku
ureyri
Þróun
inflú
úensuvinnu
viðb
búnaðar og
viðb
brögð

Símafun
ndir
með
sóttvarnalæknum
og
lögreglu
ustjórum. Þan
nn 28. ágúst vvar haldinn fyyrsti
símafundur sóttvarnalækna og lö
ögreglustjóra um
allt laand.
Fu
undinum var stýrt frá
Samhæffingarstöðinni í Reykjavíík og þar sátu
s
Fluggslysaæfing á
nalæknir ogg hans starfsfólk ásaamt
Egilsstaðaflugvelli sóttvarn
fulltrúum
m almannavarnadeildarin
nnar. Á fyrsta
ulhlaup í Frem
mri fundinum
Jöku
m var þessi nýi samskiptam
máti prófaður og
Emsstruá
kom fram
f
almenn ánægjaa með þeetta
fundafyrrirkomulag. Á öðrum og þriðja fundi var
NorrdRed fundurr
rætt um
m bólusetningar gegn inflúensufaraaldri Haraldur Briem, sóttvarrnalæknir, ávarppar
lögreglustjóra
H1N1 og framkvæm
md þessa viðaamikla verkeffnis.
Flóð
ðbylgjur og
jarð
ðskjálftar
Björgunaræfing á sjó
ó. Þann 30. sseptember vaar umfangsmikil björgunaræfing á Norrðurlandi.
Fluggatvik á
Markmið
ð æfingarinnaar var að flyttja farþega ogg hluta áhafnar í land af öryggisástæðu
ö
um þegar
Kefllavíkurflugve
elli – stórt skkemmtiferðasskip rekst á grynningar við
v Kolbeinseey og reyndii þá meðal annars á
hætttustig
skipulagg almannavarrna. Hluti æffingarinnar var
v skrifborðssæfing þar sem
s
samskiptti á milli
björgunaarstöðva við norðanvert A
Atlantshaf vo
oru æfð, án þess
þ
þó að aðgerðir
a
væru
u settar í
gang. Annar
A
hluti æfingarinnar voru raun
nverulegar aaðgerðir. Bjö
örgunarmiðsttöðinni í
Skógarhlíð var virkjuð
ð þennan dagg og var áherssla lögð á að æ
æfa áætlanaggerð og samskkipti.
Bólu
usetningar
veggna inflúensu
u
(N1N1)

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

Ábyrggðarmaður: Víð
ðir Reynisson.
Heimaasíða: www.alm
mannavarnir.iss
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Það var Landhelgisgæ
L
æslan sem stóð fyrir æfin
ngunni í tengslum við að
ðalfund stran
ndgæslna og sjóherja
tuttugu þjjóða á Norður Atlantshafi – North Atlan
ntic Coast Guard Forum (N
NACGF).
Handbók áfallahjálpar fyrir samrráðshóp í SSST. Samráðsshópur áfallaahjálpar í SSTT vinnur nú að gerð
handbókaar fyrir þennan hóp. Þessi hópur hefur unnið að þvíí undanfarin m
mánuð að saffna saman gö
ögnum og
koma þeim
m fyrir á einu
um stað. Marrkmið þessarar vinnu er að eiga á einum stað þær upplýsingar
u
seem koma
að gagni þegar
þ
alvaran
n steðjar að og
o auðvelda þ
þannig starf hópsins
h
og flýýta afgreiðslu
u mála. Í þesssum hópi
eiga sæti fulltrúar þeirra aðila er sinna áfallah
hjálp, það err Rauði krosssinn, Félagsþ
þjónustan, Landspítali,
Þjóðkirkjaan og Landlækknisembættið
ð. Fulltrúi frá almannavarn
nadeild situr einnig í hópnum.
Kynning á símaviðvö
örunarkerfi vegna
v
hættu
u. Í lok ágú
úst heimsótttu Ísland forrsvarsmenn Unified
U
Messaging System AS í Danmörku og Noregi o
og kynntu fyrrir viðbragðsaaðilum sérhæ
æft kerfi símaalausna
sem hæggt er að nota þegar varaa þarf almen
nning eða ákkveðna hópaa við hættu. Fulltrúar Símans,
S
Vodafonee, lögreglunnaar, almannavarnadeildarin
nnar, Neyðarllínunnar, Sam
msýn, Verkís og fleiri sem komið
hafa að boðunaráætlu
b
unum og upp
plýsingjagjöf ttil almennings vegna hætttu sóttu kynn
ninguna. Um
m er að
ræða nýstárlegt kerfi sem getur seent ákveðnum
m markhópum skilaboð u
um hættu í farsíma. Einn
n slíkur
ur eru ferðam
menn á fjöllum
m, sem erfitt getur
g
reynst að vara við þegar hætta stteðjar að t.d eldgos,
e
markhópu
flóð eða álíka.
á
Kerfi seem þetta er mjög
m
kostnað
ðarsamt, en gæti
g
leyst þan
nn vanda sem
m var í umræðunni í
sumar er varðar
v
upplýssingagjöf til feerðamanna vegna
v
hættu á eldgosi í Heklu.
SNAM æffing á Akureyyri. Snemma morguns þan
nn
5. september s.l. leenti SAS Boeing 737 á
Akureyrarrflugvelli og hafði henni verið breytt í
fljúgandi sjúkrahús (Swedish National Air
A
Medevac)). Það er sæ
ænska samgön
nguráðuneytiið
sem ber ábyrgð
á
á þessu „sjúkrahússi“ og hægt eer
að óska eftir
e
afnotum
m af flugvélinni þegar meiiri
háttar slyys verður. Um er að ræð
ða flugvél sem
m
venjulega er notuð í áætlunarfllug en þegaar
beiðni keemur um sjú
úkraflug þá tekur
t
um seex
klukkustundir að breyyta henni í sjúkrahús. Hú
ún
er búin sex
s rúmum fyrir
f
gjörgæsslusjúklinga o
og
öðrum se
ex rúmum fyrir minna slasaða. Til
T Um borð í sjúkrahúsinu fljúgandi
viðbótar getur hún fllutt 20 sjúklinga í sætum
m.
Auk hefðb
bundinnar áh
hafnar flugmaanna og flugþjjóna, er áhöffnin skipuð 11 hjúkrunarfrræðingum, 9 læknum,
einum tæ
æknimanni, einum
e
aðila sem hefur umsjón með
ð samhæfinggu og einum
m fulltrúa fráá sænska
samgöngu
uráðuneytinu
u. Svíarnir komu hingað til þess að æfaa flutning sæn
nskra ríkisborrgara til Svíþjó
óðar eftir
slys hér á landi. Sjú
úkrahúsið á Akureyri
A
haffði umsjón með
m
æfingunnni og virkjaaði bráðamóttöku og
gjörgæslu
usdeild. Ein
nnig tóku sjúkraflutningaamenn á Akkureyri, starffsmenn flugvallarins á Akureyri,
björgunarrsveitin Súlur og fleiri þáttt í þessari ath
hyglisverðu æfingu.
æ
Í lok æfingar var öllum
ö
boðið að ganga
um borð og
o skoða vélin
na og var þá búið
b
að komaa sjúklingum og
o áhöfn fyrirr.
Bólusetniingar vegna inflúensu (H
H1N1). Stefn
nt er að því að hefja bó
ólusetningar á markhópi 1 í lok
október. Framkvæmd bólusetningaar verður gríð
ðarlega stórt verkefni
v
sem kallar á miklaa vinnu og skiipulag í
Sóttvarnalæ
æknir hefur skilgreint hverja á að
ð bólusetja í fyrstu umferð.
u
heilbrigðissgeiranum.
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Almannavvarnadeildin hefur unnið með sóttvaarnalækni að
ð því að skilgreina þá hó
ópa sem koma að
mikilvægu
um öryggisþáttum samfélaagsins. Sjá nánar á www.in
nfluensa.is

æfing
á
Egilsstaðaflugvelli.
Flugslysaæ
Laugardagginn 12. septtember s.l. var sett á
svið flugsslys á Egilssttaðaflugvelli þar sem
líkt var efttir því er flugvél af gerðinn
ni Fokker
50 brotlenti á norðureenda flugbrau
utarinnar
með
35
farþ
þega
innanborðs.
Viðbragðssaðilar
æfð
ðu
viðbröggð
við
flugslysinu
u, slökktu elda og björguðu
farþegum
m við aðstæð
ður sem voru
u gerðar
eins raun
nverulegar ogg hægt var. Um 200
manns tó
óku þátt í æffingunni og aðstoðaði
a
Viiðbragðsaðilar við
v störf á vettvaangi
Samhæfin
ngarstöðin
í
Skógarhlíð
viðbragðssaðila á vettvaangi.
Lítið jöku
ulhlaup í Fre
emri Emstruáá. Nokkur vviðbúnaður var á hálendinu 12. ágústt þegar leiðn
ni jókst í
Markarfljó
óti og gaf til kynna
k
að aukið magn jarðh
hitaefna hefð
ði borist í ána.. Í ljós kom að
ð lítið jökulhlaaup hafði
komið í Frremri Emstruá og var ekki hætta á ferðu
um, en hlaup
pinu fylgdi meegn brennisteinsfýla.
Kynningar og fræð
ðsla um skipulag
s
alm
mannavarna..
Undanffarnar vikur hafa staarfsmenn
almannavvarnadeildarin
nnar tekið á móti hópum, sem óskað hafa eftir
e
kynninggu á neyðarrskipulagi
almannavvarna. Nýverið heimsótti viðbragðshóp
v
pur Járnblend
diverksmiðjun
nnar á Grundartanga Skóggarhlíðina
til að kynna sér neyðaarskipulagið. Erlendir aðilaar hafa einnig sýnt neyðaarskipulaginu mikinn áhugga. Þar á
meðal hó
ópur Kínverja frá almannaavörnum í Sh
hanghai, viðb
bragðshópur ráðuneytism
manna frá Letttland og
nokkrir skkólahópar. Ein
nnig hafa starrfsmenn kom
mið að fræðslu
u um almannavarnir hjá saamstarfaðilum
m eins og
Rauða krrossinum og Landsbjörg,, auk þess að halda vettvangsstjór
v
ranámskeið fyrir lögreglunema í
Lögregluskólanum.
Nordred í tu
uttugu ár. Í árr eru liðin tutttugu ár síðan
n Danmörk, Fiinnland, Noreegur og
Svíþjóð gerð
ðu með sér samning,
s
Norrræna björgunarsamningin
nn, um gagnkkvæma
aðstoð milli landa vegna slysa
s
og annaarra áfalla. Ísland gerðist aðili að samningnum
árið 2001. Dagana 2. til 4. júní síðastlið
ðin var Norræ
æna björgunarráðstefnan haldin
h
í
u haldnar þriðja hvert ár og fer
borginni Vaaasa í Finnlandi. Þessar rááðstefnur eru
landið sem heldur
h
ráðsteefnuna með fo
ormennsku í samstarfinu árin
á þrjú frá ssíðustu
ráðstefnu. Finnar
F
tóku vvið formennssku af Íslend
dingum á bjö
örgunarráðsteefnunni
sem haldin var
v í Reykjavíík í maí 2006
6. Á ráðstefnu
unni í Finnlan
ndi tóku Norðmenn
við keflinu en næsta Norræna bjö
örgunarráðsteefna verður haldin í Noreegi árið 2012
2. Á milli fun
nda fer
samráð laandanna fram
m í svokallaðri tengslaneffnd en öll lön
ndin fimm eigga fulltrúa í henni. Fyrir Íslands
hönd teekur ríkislöggreglustjóri þátt í þeessu samstaarfi. Frekari upplýsingar um No
orræna
björgunarrsamninginn má
m finna á veefnum www.n
nordred.org.
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Á ráðstefn
nunni í Finnlaandi var að vaanda gerð greein fyrir niðurrstöðum síðustu björgunarráðstefnu ogg því sem
helst hefu
ur gerst á svið
ði björgunarm
mála í löndun
num hverju fyyrir sig. Fyrirkkomulag ráðsstefnunnar vaar annars
þannig að
ð flutt voru errindi um tiltekin viðfangseefni og síðan var
v ráðstefnu
ugestum skiptt í vinnuhópaa þar sem
þessi viðffangsefni voru rædd. Umffjöllunarefni ráðstefnunnaar var skipt í sex meginflokka. Í fyrstaa lagi var
fjallað um
m hlutverk lan
nda sem takaa við aðstoð eerlendis frá (H
Host Nation SSupport). Í öð
ðru lagi var fjjallað um
æfingar seem ná yfir lan
ndamæri ríkjaa, þ.e. æfingaar með þáttökku frá fleiru een einu landi. Í þriðja lagi var
v fjallað
um björgu
un á sjó (RITSS: Rednings Indsats Til Sös). Þar var fyrst og fremstt rætt um við
ðbrögð við eldsvoðum
um borð í skipum en einnig önnurr óhöpp svo sem mengun
narslys. Fjórðaa umfjöllunarrefnið var staaðbundið
s
rætt varr um samstaarf á tilteknum stöðum á landamærasvæðum.
samstarf (Lokalt samaarbete) þar sem
u
var samstarff einstakra landa innan NO
ORDRED, oft á tíðum byggir frekara saamstarf á
Fimmta umræðuefnið
sérstökum
m samningum
m sem grundvallaðir eru á N
Norræna björrgunarsamnin
ngnum. Sjöttaa umfjöllunarrefnið var
alþjóðlegtt samstarf. Að lokum var nokkuð rætt um þörfina á að endurskkilgreina Nord
dred samstarfið og að
hafa þar til
t hliðsjónar Hagayfirlýsin
ngu ráðherra björgunarmáála á Norðurlöndunum fráá því í apríl og
o skýrslu
Torvald Stoltenberg
S
um
u samvinnu Norðurlandaa í utanríkis‐‐ og öryggism
málum, þessi skjöl má fin
nna á vef
Nordred með
m ráðstefnugögnum.
Flóðbylgju
ur og jarðskjjálftar. Frá árinu 2006 hefur almann
navarnadeildin verið þáttttakandi í evvrópsku
rannsóknaarverkefni, TR
RANSFER, sem
m Veðurstofaa Íslands hefu
ur haft umsjón með fyrir Ísslands hönd. Þar er
verið að rannsaka sam
mspil jarðskjálfta og flóðab
bylgja (tsunam
mi). Í verkefn
ninu er litið á almannavarn
nir sem
notendur eða „end user“.
u
Tilgan
ngur verkefn
nisins er m.a. að finna leeiðir til að koma
k
viðvörun um
flóðbylgju
ur til almennings með skjó
ótum hætti. Fulltrúi
F
deildaarinnar fór á llokafund verkkefnisins í Istanbul í
Tyrklandi í september og kynnti þaar m.a. samvinnu vísindam
manna og alm
mannavarna á Íslandi. Það vakti
athygli hvversu stuttar boð‐ og upp
plýsingaleiðir eru hjá okku
ur Íslendingum
m. Niðurstöð
ður verkefniss munu
m.a. auðvvelda almannaavörnum að fá
f rauntímaup
pplýsingar um
m áhrif jarðskjjálfta.
Flugatvik á hættustigi – 20. júlí. Flugstjóri Boeing 767 farþeegarþotu, frá United Airlines á leið frá London
L
til Chicago
o, óskaði með skömmum fyrirvara eftir heimild til lendingar á K
Keflavíkurfluggvelli. Ástæð
ðan var
r. 190 manns voru um
n fyrir
reykur í stjórnklefa flugvélarinna
f
m borð í flu
ugvélinni. Flugslysáætlu
F
Keflavíkurrflugvöll var virkjuð
v
á hætttustigi. Flugvélin lenti áfallalaust en farrþegar og áhö
öfn fóru frá borði og
flugvélin var
v dregin að flugstöðinni og ástand heennar kannað
ð. Flugslysaáæ
ætlanir er hæ
ægt að virkja á öllum
almannavvarnastigum óvissustigi, hættustigi,
h
eð
ða neyðarstigi og fer virrkjunin eftir alvarleika máls
m
og
umfangi samkvæmt
s
nýýlegri reglugerð nr. 650/20
009 um flokku
un almannavaarnastiga.

