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Neyðarstig vegna COVID-19
Framvinda
Unnið er hörðum höndum að því að miðla upplýsingum og ráðleggingum til
almennings, stofnana og fyrirtækja. Allar leiðbeiningar er að finna á heimasíðu
Embættis landlæknis , Ríkislögreglustjóra almannavarnadeild og Upplýsingasíðunni
covid.is
Rakning C-19 Út er komið smáforritið (appið) Rakning C-19 sem er mikilvægur
hlekkur í því viðamikla starfi sem er í gangi vegna Covid-19. Appið hjálpar til við að
greina ferðir einstaklinga og rekja saman við ferðir annarra þegar upp kemur smit eða
grunur um smit. Appið er aðgengilegt í App Store og Google Play. Alls hlóðu 75
þúsund forritinu niður fyrsta sólarhringinn
English Polsku
Staðfestingu/vottorð um sóttkví
Einstaklingar þurfa að vera skráðir í sóttkví til að hægt sé að gefa út
staðfestingu/vottorð um slíkt. Þeir hafa þá annað hvort farið í sóttkví vegna ferðalaga
eða hafa verið skráðir í sóttkví af heilsugæslunni eða rakningateymi skv. fyrirskipun
sóttvarnalæknis.


Einstaklingar með rafræn skilríki geta skráð sig sjálfir í sóttkví á heilsuvera.is
(eingöngu sóttkví fyrirskipuð af yfirvöldum sbr. að ofan, en ekki sjálfskipuð
sóttkví)
Ef einstaklingar eru ekki með rafræn skilríki þá skrá þeir sig í sóttkví á sinni heilsugæslu.



Þegar skráning er frágengin þá er hægt að sækja vottorð/staðfestingu um sóttkví á heilsuvera.is með rafrænum
skilríkjum.



Ef einstaklingar eru ekki með rafræn skilríki og þurfa vottorð/staðfestingu um sóttkví þá geta þeir sent beiðni á
mottaka@landlaeknir.is með efnislínuna: Staðfesting á sóttkví og fá það þá sent í tölvupósti.

Þetta má sjá nánar hér. Vottorð vegna einangrunar þarf að nálgast hjá þínum lækni.
Mikið álag er á Læknavaktinni og Heilsuveru.
Um 500 netspjöll eru á Heilsuveru hvern sólarhring. Við hvetjum fólk til að kynna sér upplýsingar sem eru á vef þeirra
heilsuvera.is . Ef um alvarleg veikindi er að ræða, hafið samband við heilsugæsluna á dagvinnutíma eða
Læknavaktina í síma 1700.
Fjöldi staðfestra smitaðra hér á landi er nú 1,364 og 1,024 eru í einangrun. Alls eru 965 innanlandssmit og ekki vitað
um uppruna 90 smita. Samtals hafa um 22,195 sýni verið tekin, 1,265 síðasta sólarhring. Af þeim sem greinst hafa
með COVID-19 á Íslandi eru fjórir látnir.
Skv. tölum Landspítalans eru 43 innlagðir sjúklingar á Landspítala með COVID-19 smit, þar af eru 11 á gjörgæslu og 8
á öndunarvél. 931 eru í eftirliti á Göngudeild COVID-19, þar af 104 börn í eftirliti Barnaspítala Hringsins. Þá hefur 336
einstaklingum batnað og 30 einstaklingar hafa verið útskrifaðir af spítalanum.

Upplýsingafundur dagsins
Þátttakendur: Víðir Reynisson, yfirlögregluþjónn, Þórólfur Guðnason, sóttvarnalæknir, Alma D. Möller, landlæknir og
Páll Matthíasson, forstjóri LSH.








Fyrsti sjúklingurinn hefur losnað af gjörgæslu og öndunarvél á Landspítala og liggur nú á almennri deild.
Tölur dagsins sýna svipað hlutfall sýktra af þeim sýnum sem eru tekin og áfram er meirihluti jálvæðra sýna frá
fólki í sóttkví. Staðfestir að aðferðafræðin sem beitt er virkar.
Heilbrigðisráðherra hefur auglýst framlengingu samkomubanns til 4. maí. Ólíklegt að horfið verði frá því fyrr.
Áfram gripið til harðari aðgerða þar sem hópsmit myndast, s.s. í Vestmannaeyjum, Hvammstanga og hugsanlega
nú á Vestfjörðum. Ítrekað að fólk fylgi reglum og bæjarfélög, viðkvæmir einstaklingar og almenningur séu
vakandi fyrir hættu á slíkum smitum.
Alls hafa 75 þúsund sótt og hlaðið niður nýja smitrakningarforritinu sem kynnt var í gær, sem framar björtustu
vonum
Ekki er mikið samfélagslegt smit samkvæmt gögnum frá deCode.
Ný spá hefur verið birt á https://covid.hi.is/ og eru ekki miklar breytingar frá fyrr spá. Fylgjum spánni ef frá er
talin fjöldi alvarlegra tilfella og á gjörgæslu, sem er örlítið fyrir ofan svörtustu mynd. Það skýrist mögulega af
skorti á gögnum en líkanið byggir að miklu leyti á gögnum frá Kína þar sem heilbrigðisþjónusta hefur hugsanlega
ekki náð að uppfylla þarfir. Gjörgæsluþjónusta var því vanmetin í gögnunum.

Víðir hvatti fólk til að undirbúa páskana með því að æfa sig í innanhússferðalögum um helgina.
Upplýsingamiðlun og verkefni
Í Samhæfingarstöð almannavarna fer fram samhæfing aðgerða og upplýsingagjöf á landsvísu vegna COVID-19.
Landhelgisgæslan TF-SIF, eftirlitsflugvél Landhelgisgæslunnar, lenti laust fyrir klukkan fjögur á Gardermoen flugvelli í Osló
og sótti tvö hylki sem eru mikilvæg við sjúkraflutninga COVID-19 smitaða. Annað hylkið fer á Landspítalann og hitt á
sjúkrahúsið á Akureyri. Viðbragðsaðilar á borð við Landhelgisgæsluna, slökkvilið og Mýflug geta nýtt sér hylkin ef flytja
þarf smitaða á sjúkrahús. Hylkjunum er ætlað að auðvelda sjúkraflutninga vegna COVID-19 og draga úr smithættu.
Almannavarnadeild Ríkislögreglustjóra óskaði eftir því við Landhelgisgæsluna að áhöfnin á TF-SIF myndi annast
flutninginn á hylkjunum frá Noregi til Íslands. TF-SIF tók á loft frá Reykjavíkurflugvelli í hádeginu og er væntanleg aftur til
landsins í kvöld.
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
fjölskyldum, börnum og ungmennum, fötluðu fólki öldruðum og fólki af erlendum uppruna á þeim fordæmalausu tímum,
sem nú eru uppi. Þetta gerir Rauða krossinum á Íslandi kleift að sinna hlutverki sínu betur.
Rauði krossinn og Slysavarnarfélagið Landsbjörg hvetja fólk sérstaklega til að vera
heima um páskana og munu birta auglýsingar með slíkri hvatningu næstu daga.
Heilbrigðistarfsmenn í Samhæfingarstöðinni eru að skoða húsnæði, sem nota mætti sem varasjúkrahús í samstarfi við
Landspítalann. Jafnfram eru þeir að setja saman heildaráætlun fyrir heilbrigðisstofnanir um viðbrögð við COVID-19.
Einnig er verið að huga að hlífðarbúnaðarmálum til að tryggja að ávallt séu nægar birgðir af nauðsynlegum búnaði.
Borgaraþjónusta utanríkisráðuneytisins Borgaraþjónustan hefur afgreitt ríflega 4500 fyrirspurnir frá miðjum
marsmánuði. Áherslan er áfram á að aðstoða þá sem enn eru erlendis en vilja komast heim. Í þeim tilgangi hefur verið
haft beint samband við um 3500 manns sem eru skráðir í grunninn. Af þeim eru 3100 komnir heim eða hyggjast dveljast
áfram erlendis en á þriðja hundrað eru á heimleið eða hafa ekki fundið greiða leið heim. Icelandair mun fljúga til og frá
Alicante þann 8. apríl nk. og er flugið komið í sölu á vef Icelandair. Um er að ræða síðasta beina flugið milli Spánar og
Íslands á áætlun næstu vikurnar. Fluginu er ætlað að koma til móts við þá Íslendinga á Spáni sem vilja komast heim til

Íslands, nú þegar flest flug falla niður næstu vikur, og er í samræmi við samning íslenskra stjórnvalda við Icelandair.
Almannavarnir og utanríkisþjónustan fylgjast náið með heimflutningum Norðurlanda og annarra Evrópuþjóða og vinna
saman að því að aðstoða Íslendinga við að komast að í þau flug. Þetta er eina leiðin heim frá þeim ríkjum sem hafa
algjörlega lokað landamærum sínum og munu fleiri fá að nýta sér slík flug á næstu dögum. Sem dæmi má nefna að yfir
130 manns nýttu sér flug frá Póllandi til Íslands í vikunni með flugfélaginu LOT á vegum pólskra stjórnvalda. Um 20 manns
hafa nýtt sér flug danskra, þýskra, breskra, franskra og finnskra stjórnvalda frá Mið- og Suður-Ameríku, Afríku, AusturEvrópu og Asíu, þ.m.t. Wuhan.
Viðbrögð við Covid-19 smiti í Bolungarvík







Eitt Covid-19 smit hefur verið staðfest á hjúkrunarheimilinu Bergi í Bolungarvík. Tveir íbúar til viðbótar eru í
einangrun og eru sýni úr þeim á leið til Reykjavíkur. Átta heimilismenn eru í sóttkví, samtals ellefu manns. Berg er
hluti af Heilbrigðisstofnun Vestfjarða.
Stærstur hluti starfsmanna á Bergi, eða sautján, eru í sóttkví og til viðbótar eru starfsmenn á Bóli einnig í sóttkví.
Ból er heimili fyrir fatlað barn sem rekið er í húsnæði sem samtengt er Bergi. Starfsfólk hefur verið flutt eftir
föngum af öðrum deildum Heilbrigðisstofnunar Vestfjarða til aðstoðar. Þá hefur verið kallað á fólk úr
bakvarðasveitum og von er á fólki í dag frá öðrum landshlutum. Verulegt álag er á starfsmönnum á heimilinu og
frekari þörf fyrir vel þjálfað starfsfólk á næstu dögum og vikum.
Einnig eru herstar aðgerðir á Ísafirði, Hnífsdal og Bolungarvík vegna Covid -19

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. Vefurinn er í
sífelldri þróun og uppfærður reglulega. Í dag var hnappur um geðheilbrigði Líðan okkar uppfærður með margvíslegum
upplýsingum og aðstoð í öllum landshlutum.
Framundan:


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



Næsti stöðufundur vegna COVID-19 er áætlaður mánudaginn 6. apríl 2020 kl. 9:00.

Samráð og frekari upplýsingar





Allir íbúar Íslands sem hafa dvalið erlendis og snúa heim 19. mars eða síðar þurfa að fara í sóttkví í 14 daga.
Sjá upplýsingar á vef embættis landlæknis.
Lýðheilsusvið embættis landlæknis hefur tekið saman heilræði sem byggja á niðurstöðum rannsókna á því hvað
er gagnlegt að gera til að hlúa að andlegri, líkamlegri og félagslegri vellíðan. Heilræðin eru nú birt daglega á vef.
Sektir fyrir brot gegn sóttvarnalögum vegna COVID-19. Frétt á vef stjórnarráðsins 27.03.2020.
Fréttatilkynning heilbrigðisráðherra: Samkomubann framlengt til 4. maí til að hefta útbreiðslu Covid-19 sem átti
að falla úr gildi 13. apríl næstkomandi.



Leiðbeiningar fyrir einstaklinga með áhættuþætti fyrir alvarlegri sýkingu (uppfært 30.03.2020)



Leiðbeiningar til veitinga og gististaða vegna hámarksfjölda í hópum og hverju rými . Nú er sem kunnugt er
búið er að herða kröfurnar vegna samkomubanns og hámarks fjöldi í hópum og hverju rými er 20 manns.
Ferðamálastofa hefur í samvinnu við Embætti landlæknis og heilbrigðisráðuneytið unnið
leiðbeiningar. Munum einnig 2ja metra regluna.



Vinnueftirlitið hefur heimildir til að loka vinnustöðum sem ekki virða hið nýja samkomubann Vinnueftirlitið
beinir því til vinnustaða að hlíta hertum reglum um samkomubann. Að öðrum kosti er litið svo á að þeir ógni
öryggi og heilbrigði starfsmanna sinna. Sjá uppl. í tengslum við COVID-19.



Stjórnvöld koma til móts við vinnumarkaðinn. Samþykkt frumvarp um rétt til greiðslu atvinnuleysisbóta
samhliða minnkuðu starfshlutfalli vegna tímabundins samdráttar í starfsemi vinnuveitanda.













Alþingi hefur samþykkt frumvarp, félags- og barnamálaráðherra, um rétt til greiðslu atvinnuleysisbóta samhliða
minnkuðu starfshlutfalli vegna tímabundins samdráttar í starfsemi vinnuveitenda. Lögin fela í sér að laun sem
greidd eru samhliða minnkuðu starfshlutfalli koma ekki til skerðingar á atvinnuleysisbótum Verktakar og
sjálfstætt starfandi sækja um á Mínum síðum. Skila inn vottorði frá RSK um að rekstur hafi dregist saman.
Bakvarðasveit lögreglu. Óskað er eftir fólki, sem lokið hefur prófi frá Lögregluskóla ríkisins eða diplómaprófi í
lögreglufræðum ásamt starfsnámi á vegum lögreglunnar.
Bakvarðasveit heilbrigðisþjónustunnar. Heilbrigðisyfirvöld óska liðsinni heilbrigðisstarfsfólks úr hópi
heilbrigðisþjónustu sem starfa hjá opinberum heilbrigðisstofnunum. Bakvarðasveit félagsmálaráðuneytis
Félags- og barnamálaráðherra og Samband íslenskra sveitarfélaga, vinna í sameiningu að því að koma á fót
bakvarðasveit í velferðarþjónustu.
Bakvarðalista fyrir Dýralækna- til að sinna dýralækningum. sem atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið,
ásamt Matvælastofnun og Dýralæknafélagi Íslands hafa sett upp. Bændasamtökin hafa komið á fót
miðlægðri afleysingaþjónustu fyrir bændur.
Leiðbeinandi viðmið um íþrótta- og æskulýðsstarf í ljósi takmörkunar á skólastarfi og samkomum.
Leiðbeinandi viðmið um hvernig beri að túlka auglýsingar um takmörkun á samkomum vegna farsóttar og
takmörkun á skólastarfi vegna farsóttar þegar kemur að íþrótta og æskulýðsstarfi barna, ungmenna og
fullorðna.
Heilbrigðiseftirlit Reykjavíkur – upplýsingasíða vegna COVID 19.
Hægt er að nálgast upplýsingar um niðurstöður sýna frá Íslenskri erfðagreiningu/Decode í Heilsuveru undir
valmyndinni „Samskipti“. Innskráning með rafrænum skilríkjum.
Vefsíðan https://island.is/ er upplýsinga- og þjónustuveita opinberra aðila á Íslandi. Þar getur fólk og
fyrirtæki fengið upplýsingar og notið margvíslegrar þjónustu hjá opinberum aðilum á einum stað í gegnum
eina gátt. Vefurinn er einnig á ensku.

Staða mála
Ísland - staðan í dag

Kórónaveira – útbreiðsla erlendis
Í dag hefur sýking af völdum COVID-19 verið staðfest hjá um 1,041,126 einstaklingi samkvæmt John Hopkins og um
55,132 einstaklingar hafa látist. Þá hafa 221,262 einstaklegur 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

