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Neyðarstig vegna COVID-19

Framvindan
Upplýsingamiðlun, gerð leiðbeininga og ráðlegginga til almennings, stofnana og fyrirtækja. Allar leiðbeiningar er að finna
á heimasíðu Embættis landlæknis , Ríkislögreglustjóra almannavarnadeild og upplýsingasíðunni covid.is
Í Samhæfingarstöð almannavarna fer fram samhæfing aðgerða og upplýsingagjöf á landsvísu vegna COVID-19.
Dregið verður úr takmörkunum á samkomum og skólahaldi frá 4. maí Sjá nánar fréttatilkynningu stjórnarráðsins.
Tölulegar upplýsingar fyrir Ísland
Fjöldi staðfestra smitaðra hér á landi er nú 1.754, 522 eru í einangrun og 1.224 hafa náð bata. Alls eru 1.409
innanlandssmit og ekki vitað um uppruna 8 smita. Samtals hafa um 39.536 sýni verið tekin, 818 síðasta sólarhring. Af
þeim sem greinst hafa með COVID-19 á Íslandi eru níu látin.
Skv. tölum Landspítalans eru 30 á Landspítala með COVID-19 smit, þar af eru 2 á gjörgæslu og 2 í öndunarvél. 492 eru í
eftirliti á Göngudeild COVID-19, þar af 42 börn í eftirliti Barnaspítala Hringsins. Þá hefur 1399 einstaklingum batnað og 63
einstaklingur hefur verið útskrifaður af spítalanum.
Við minnum á þær breytingar sem verða á samkomubanninnu 4. maí næstkomandi. Verið er að leggja lokahönd á
auglýsinguna og mun hún birtast innan tíðar. Helstu breytingar eru eftirfarandi:


Fjöldamörk samkomubanns miðast við 50 einstaklinga í stað 20 áður. Reglur um tveggja metra fjarlægð haldast
óbreyttar.



Skólastarf í leik- og grunnskólum verður með eðlilegum hætti.



Í framhalds- og háskólum gildir meginreglan um hámark 50 einstaklinga í sama rými.



Ýmis þjónusta: Hárgreiðslustofur, nuddstofur, sjúkraþjálfun, snyrtistofur, söfn og sambærileg starfsemi geta hafið
starfsemi en halda skal 2ja metra fjarlægð milli viðskiptavina eins og kostur er.



Heilbrigðisþjónusta: Öll heilbrigðisstarfsemi sem ekki felur í sér valkvæðar skurðaðgerðir eða aðrar ífarandi
aðgerðir verður heimil. Tannlækningar verða einnig heimilar.

Skipulagt íþróttastarf barna á leik- og grunnskólaaldri verður heimilt utandyra með eftirfarandi takmörkunum:


Ekki fleiri en 50 einstaklingar verða saman í hóp.



Halda skal tveggja metra fjarlægð eftir því sem það er unnt, einkum hjá eldri börnum.

Annað skipulagt íþróttastarf er heimilt utandyra með eftirfarandi takmörkunum:


Ekki fleiri en fjórir einstaklingar æfa eða leika saman.



Snertingar eru óheimilar og halda skal tveimur metrum á milli einstaklinga.



Notkun á sameiginlegum búnaði skal haldið í lágmarki en annars skal sótthreinsa hann á milli notkunar.

Upplýsingamiðlun og verkefni

Upplýsingafundur almannavarnadeildar ríkislögreglustjóra vegna COVID-19 föstudagur 17.04.2020
Þátttakendur: Víðir Reynisson, yfirlögregluþjónn, Þórólfur Guðnason, sóttvarnalæknir, Alma D. Möller, landlæknir.
Gestir fundarins: Hildigunnur Svavarsdóttir, framkvæmdastjóri hjúkrunar á Sjúkrahúsinu á Akureyri.
Þórólfur Guðnason, sóttvarnalæknir:
Þórólfur fór yfir tölur dagsins um smit, sóttkví og einangrun. Alls hafa 1.754 greinst með sjúkdóminn, þar af 15 síðasta
sólarhring og var meirihluti þeirra í sóttkví. Einn lést síðastliðinn sólarhring og vottaði Þórólfur aðstandendum samúð. Alls
hafa níu látist úr COVID-19.
Hann benti á að áfram þurfi að gæta vöku fyrir sjúkdómnum og greina tilfelli og ekki væri hægt að útiloka að upp kæmu
hópsýkingar og þá þyrfti að bregðast við með réttum hætti.
Þórólfur ítrekaði mikilvægi þess að almenningur haldi áfram góðu samstarfi og fylgi tilmælum. Hann undirstrikaði það sem
komið hefur fram hjá Víði að 4. maí væri ekki kominn og að takmarkanir þær sem gilda nú standi fram að þeim degi.
Alma D. Möller, landlæknir:
Alma flutti aðstandendum samúðarkveðjur. Hún vék máli sínu að hreyfingu og hvatti börn og fullorðna til að hreyfa sig,
bæði heima og úti. Þá þurfi að hafa í huga að muna eftir 20 manna reglunni og 2 metra reglunni einnig. Alma minnti á
appið Rakning C-19 og að hvatti fólk til að kynna sér það og hlaða því niður.
Þá fór Alma fór yfir stöðu heilbrigðisþjónustunnar á landsbyggðinni og sagði unnið að því að fá fleiri fulltrúa þaðan á
daglega upplýsingafundi. Hún sagði mikið samráð milli heilbrigðisumdæma og góða samvinnu með reglulegum fundum og
aukafundum eftir þörfum. Covid deild Landspítala, LSH, fylgist sé tengd við landsbyggðina, ef þarf vitjun sér heilsugæslan
á viðkomandi stað um það en innlagnir eru á LSH og Sjúkrahús Akureyrar, SAK.
Heilbrigðisstofnun Vestfjarða bjó við gríðarlegt álag rétt fyrir páska að sögn Ölmu. Tekist hefur að sinna þjónustu með því
að nýta bakvarðarsveit en um 50-60 bakverðir hafa farið til starfa á Vestfjörðum. Hún benti á að í dag klukkan 15 væri
íbúafundur á Bolungarvík á facebooksíðu kaupstaðarins. Samskonar fundur verði á mánudag klukkan 15 á Ísafirði.
Alma sagði að á Heilbrigðisstofnun Vesturlands væri viðráðanlegt ástand, á Norðurlandi hefði orðið áfall snemma í
faraldrinum en hefði verið vel leyst úr. Á Austurlandi hefði sömuleiðis gengið vel og færri smit en á öðrum stöðum. Á
Suðurlandi hefði gengið vel en mikið álag verið í Vestmannaeyjum. Mikið hefði mætt á Suðurnesjum í upphafi vegna
tengsla við Keflavíkurflugvöll en gengið vel. Róðurinn á hjúkrunarheimilum hefði verið erfiður í byrjun en þarf hefðu
bakvarðarsveitir nýst vel.
Alma sagði að ákvörðun um valkvæðar aðgerðir verði tekin í næstu viku og vonandi geti sú starfsemi hafist í byrjun maí
samkvæmt Ölmu.
Nú þegar faraldurinn er í rénun þarf að skoða hvernig verði farið til baka í hefðbundna starfsemi og líka þurfi að
skipuleggja sumarleyfi fyrir starfsmenn, sagði Alma.
Hildigunnur Svavarsdóttir,Matthíasson, forstjóri LSH
Hildigunnur byrjaði á að votta aðstandendum sjúklingsins sem lést samúð. Hún fór yfir tölulegar upplýsingar vegna SAK.
Nú liggja þar tveir inni með Covid-smit en alls hafa tíu lagst inn og þrír á gjörgæslu og er einn þar í dag. 52 starfsmenn SAK
hafa lokið sóttkví og sex smitast en þar af eru fjórir enn heima.
Hildigunnur sagði að starfsemi sjúkrahússins hefði verið endurskipulögð í byrjun af sérstakri viðbragðsstjórn. Covid
legudeild var opnuð 20. mars á SAK sem getur tekið 10 sjúklinga. Það hafi verið þrekvirki að opna deildina á stuttum tíma
og hrósaði Hildigunnur því fólki sem sá um það. Á sama tíma var mikill undirbúningur á gjörgæslu og Hildigunnur sagði að
sjúkrahúsið teldi sig vera í góðri stöðu. Einnig hefði verið opnuð Covid göngudeild og gott samstarf væri við LSH.
Hún lagði áherslu á að allir hefðu lagt hönd á plóg og samstarf allra stétta verið mjög gott þrátt fyrir krefjandi aðstæður
með nýjum verkefnum í nýjum einingum og jafnvel öðru starfshlutfalli en venjulega.
Hún sagði mikið hafa verið lagt upp úr smitvörnum til að tryggja öryggi. Þær aðstæður sem nú eru uppi gætu kallað á kvíða
og vanlíðan en tæknin hefði verið nýtt til að vinna með andlega líðan með samstarfi SAK og Háskólans á Akureyri um að
nýta Fjarveru, fjarfundabúnað skólans. Hún hefði gagnast vel til að veita sjúklingum góða þjónustu.
Ennfremur sagði Hildigunnur að sjúkraflugið hefði einnig sannað gildi sitt en mjög flókið væri að flytja Covid-sjúklinga milli
landssvæða.
Hildigunnur sagði ánægjulegt hve fá tilfelli hefðu komið upp á Norðurlandi en sjúkrahúsið væri meðvitað um að það geta
komið hópsýkingar sem kalla á aðgerðir innanhúss og sé tilbúið í slíkt verkefni, komi til þess.
Hún sagði að SAK væri farið að vinna í að draga lærdóm af Covid og hvað megi nýta til endurbóta og þróunar þjónustu við

sjúklinga. Margir verkferlar hafi verið hugsaðir upp á nýtt og samvinna deilda aukist, sem og fjarfundir sem hún sagðist
búast við að yrðu áfram nýttir.
Þá hafi samstarf við LSH, yfirvöld og fleiri verið einstaklega gott og gefandi og Hildigunnur þakkaði frábæru starfsfólk SAK
sem hefði sýnt dugnað í erfiðum aðstæðum. Lokaorð Hildigunnar voru að við verðum að halda áfram og virða þær reglur
sem eru í gildi en mjög mikilvægt væri að halda þetta út.
Víðir Reynisson vakti athygli að á facebook-síðu Almannavarna sé kallað eftir góðum hugmyndum um hvað sé hægt að
gera skemmtilegt í samkomubanni. Hann hnykkti á því að allir séu búnir að leggja mikið á sig, fyrirtækjum hafi verið lokað,
heimsóknarbann í gildi, margir að vinna heima og margir misst vinnuna. „Við verðum að tryggja að allt sem við gerum
næstu vikurnar skemmi ekki það sem við erum búin að gera og að við hegðum okkur ekki með óábyrgum hætti – við
ætlum að klára þetta og gera þetta saman,“ sagði Víðir Reynisson.

Ýmis verkefni
Staðan á vinnumarkaði
Atvinnuleysi í mars er 9,2%. Almennt atvinnuleysi vegur 5,7% í því og atvinnuleysi vegna minnkaðs starfshlutfalls er því
3,5%. Mest er atvinnuleysi á Suðurnesjum 14,1% (9,7% almennt og 4,5% minnkað starfshlutfall). Á höfuðborgarsvæðinu er
það 9,2% og á Suðurlandi 8,3%.
Í apríl er gert ráð fyrir að atvinnuleysi fari í um 17% og skiptist í um 7% almennt atvinnuleysi og 10% vegna nýs úrræðis um
minnkað starfshlutfall. Þá má gera ráð fyrir að atvinnuleysi fari í um 24% á Suðurnesjum og raunar enn hærra í
Reykjanesbæ í apríl. Gert er ráð fyrir að útgjöld vegna atvinnuleysistrygginga í apríl geti numið um 12 milljörðum.

Í heildina hafa 33.200 umsóknir (tengd 6.300 fyrirtækjum) um minnkað starfshlutfall borist Vinnumálastofnun en hægst
hefur á fjölgun samninga. Erlendir ríkisborgarar telja um fjórðung af fjölda þeirra sem hafa sótt um úrræðið og
kynjaskipting er nokkuð jöfn. Um 40% umsókna eru tengd ferðaþjónustutengdum fyrirtækjum og 20% verslun og
þjónustu, sem reyndar einnig er háð ferðaþjónustu um afkomu.

Rauði krossinn
Vegna álags á Hjálparsíma Rauða krossins 1717 og netspjallið 1717.is hefur félagsmálaráðuneytið ákveðið að styðja við
þjónustuna. Stuðningurinn mun efla Hjálparsímann og netspjallið í að sinna meðal annars fjöl-skyldum, börnum og
ungmennum, fötluðu fólki öldruðum og fólki af erlendum uppruna á þeim fordæmalausu tímum, sem nú eru uppi. Símtöl í
1717 hafa þrefaldast samanborið við það, sem áður var. Símtölin eru nú bæði lengri og þyngri.

Vefurinn www.covid.is
Upplýsingar um tölfræði sjúkdómsins eru uppfærðar einu sinni á dag og birtar kl. 13:00 á vefsvæðinu covid.is
Á vefnum er hægt að nálgast upplýsingar um aðgerðir hér á landi vegna sjúkdómsins sem veldur COVID-19. Hér eru tölur
fyrir heimsóknir á tölfræðisíðu covid.is frá upphafi.

Framundan:


Upplýsingafundir fyrir fjölmiðla eru áætlaðir alla daga kl. 14:03.



Næsti stöðufundur vegna COVID-19 er áætlaður mánudaginn 20. apríl 2020 kl. 9:00.
Staða mála

Ísland - staðan í dag

Kórónaveira – útbreiðsla erlendis
Í dag hefur sýking af völdum COVID-19 verið staðfest hjá um 2,188,194 einstaklingum samkvæmt John Hopkins og um
147,632 einstaklingur er látinn. Þá hafa 555,196 einstaklegar náð sér eftir veikindin. Skv. ECDC er faraldurinn
meðalstór fyrir hrausta einstaklinga en mikil lýðheilsu-ógn fyrir aldraða og einstaklinga með undirliggjandi sjúkdóma.
Sjá vef Sóttvarnastofnunar Evrópu (ECDC) varðandi þróun mála í hverju landi fyrir sig. Sjá áhættumat ECDC.

Ríkislögreglustjórinn almannavarnadeild www.almannavarnir.is

