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Efni: Rökstuðningur heilbrigðisráðuneytis fyrir opinberum sóttvamaráðstöfiinum frá 31. 
október 2020.

Með erindi, dags. 22. nóvember 2020, óskaði formaður stjómskipunar- og eftirlitsnefndar 
Alþingis efltir svörum við tilteknum spumingum varðandi þær opinberu sóttvamaráðstafanir 
sem gripið var til 31. október 2020. Hér á eftir er að finna spumingar nefndarformannsins og 
svör ráðuneytisins.

I hverju fólst ráðstöfunin (einangrun, sóttkví, samkomubann, samkomutakmörkun, 
nálægðarmörkum o.s.frv.)

•  Ráðstafanir um sóttkví og einangrun hafa verið að miklu leyti óbreyttar frá upphafi 
faraldurs. Einangmn er beitt gagnvart þeim sem em með staðfest COVID-19 smit. Sóttkví 
er beitt gagnvart þeim sem hafa verið útsettir fyrir smiti (t.d. umgengist smitaðan 
einstakling innan við 2ja metra fjarægð í 15 mín. eða lengur 1-2 sólarhringum fyrir staðfest 
smit/einkenni). Sóttkví er einnig beitt gagnvart þeim sem koma til landsins frá 
áhættusvæðum. (Þau svæði hafa tekið breytingum frá upphafi faraldursins í takt við 
útbreiðslu faraldursins á svæðunum frá einum tíma til annars. Nú em öll lönd áhættusvæði.)

•  Helstu takmarkanir á samkomum samkvæmt reglugerð nr. 1051/2020, sem tók gildi 31. 
október 2020:

•  2 metra regla
•  10 manna íj öldatakmörk
•  LyQa- og matvöruverslunum heimilt að hafa allt að 50 manns inni í einu. Ef slíkar

verslanir em yfir 1.000 m að stærð var heimilt að hleypa til viðbótar einum
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viðskiptavin inn fyrir hverja 10 m umfram 1.000 m , þó að hámarki 100
viðskiptavinum alls.

•  Skylda til að bera andlitsgrímur í almenningssamgöngum, í verslun og annarri þjónustu 
og þar sem ekki er unnt að tryggja 2 metra nálægðartakmörkun, svo sem í 
heilbrigðisþjónustu.

•  Starfsemi og þjónusta sem krefst snertingar eða hætta er á snertingu milli fólks eða 
mikillar nálægðar var óheimil, svo sem menningarstarfsemi, starfsemi hárgreiðslustofa, 
snyrtistofa, nuddstofa, húðflúrstofa, hundasnyrtistofa, sólbaðsstofa og önnur 
sambærileg starfsemi.

•  Skemmtistöðum, krám, spilakössum og spilasölum lokað. Aðrir veitingastaðir þar sem 
heimilaðar eru áfengisveitingar ekki opnir lengur en til kl. 21.00 alla daga vikunnar. Þó 
er heimilt að selja mat út úr húsi til kl. 23.00.
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•  Heimilt að hafa 30 manns í jarðarförum en 10 í erfidrykkjum.
•  Iþróttir óheimilar, en einstaklingsbundnar æfingar utandyra heimilar.
•  Sundlaugum lokað
•  Sviðslistir óheimilar.
•  Böm fædd 2015 og síðar undanþegin 2 metra reglu, fjöldamörkun og grímuskyldu (gilti 

áður um böm fædd 2005 og síðar).
•  Takmarkanir á skólastarfi samkvæmt reglugerð nr. 958/2020, með síðari breytingum, sem

var í gildi 31. október 2020:
•  Leikskólar:

•  2 metra nálægðartakmörkun milli starfsfólks sem á erindi inn í skólabyggingar.
•  20 einstaklingar fæddir 2004 eða fyrr í hverju rými.

•  Grunnskólar:
•  2 metra nálægðartakmörkun milli starfsfólks sem á erindi inn í skólabyggingar.
•  20 einstaklingar fæddir 2004 eða fyrr í hverju rými.

•  Framhaldsskólar:
•  Nemendur og starfsfólk hafi 2 metra fjarlægð sín á milli.
•  Hámarksfjöldi nemenda fari ekki yfír 30 í hverri kennslustofu.
•  I sameiginlegum rýmum skóla, s.s. við innganga, í anddyri, á salemi og á göngum, 

var heimilt að víkja frá fjöldatakmörkun og reglu um blöndun hópa að því gefnu að 
notast var við andlitsgrímu.

•  Við aðstæður þar sem ekki var hægt að framfylgja nándarreglunni, svo sem í 
verklegri kennslu, listkennslu, klínísku námi og kennslu nemenda á starfsbrautum 
var nemendum og kennurum skylt að nota andlitsgrímu sem hylur munn og nef.

•  Blöndun nemenda milli hópa var ekki heimil í kennslu en starfsfólki var heimilt að 
fara á milli hópa.

•  Við íþróttakennslu vom snertingar heimilar milli nemenda á æfíngum og í 
keppnum. Aftur á móti var skylda að virða 2 metra nálægðartakmörkun í 
búningsklefum og á öðmm svæðum utan æfmgasvæðis og keppnissvæðis.

•  Háskólar:
•  Nemendur og starfsfólk hafi 2 metra fjarlægð sín á milli.
•  Hámarksíjöldi nemenda fari ekki yfír 30 í hverri kennslustofu.
•  I sameiginlegum rýmum skóla, s.s. við innganga, í anddyri, á salemi og á göngum, 

var heimilt að víkja frá fjöldatakmörkun og reglu um blöndun hópa að því gefnu að 
notast var við andlitsgrímu.

•  Við aðstæður þar sem ekki var hægt að framfylgja nándarreglunni, svo sem í 
verklegri kennslu, listkennslu, klínísku námi og kennslu nemenda á starfsbrautum 
var nemendum og kennurum skylt að nota andlitsgrímu sem hylur munn og nef.

•  Frá 20. október til og með 2. nóvember gilti efltirfarandi bráðabirgðaákvæði:
•  Iþrótta-, æskulýðs- og tómstundarstarf bama á leik- og gmnnskólaaldri, þ.m.t. 

skólasund, sem krefst snertingar og frekari blöndunar hópa en í skólastarfi, var 
óheimilt í sveitarfélögunum Reykjavíkurborg, Seltjamamesbæ, Mosfellsbæ, 
Kjósarhreppi, Hafnarfjarðarkaupstað, Garðabæ og Kópavogsbæ.

Hverjum íþyngdi hún? (framhaldsskólanemum, íþróttafólki, veitendum nándarþjónustu, 
fólki sem ferðast yfir landamæri o.s.frv.)

•  Að einhverju marki öllum á Islandi
•  Framhaldsskólanemum
•  Háskólanemum
•  Nemendum efri bekkja gmnnskóla
•  Veitendumnándarþjónustu
•  Ferðamönnum
•  Iþróttafólki



•  Rekstraraðilum kráa, skemmtistaða, spilasala, líkamsræktarstöðva
•  Rekstraraðilum veitingastaða
•  Rekstraraðilum í ferðaþjónustu
•  Eigendum verslana.

Réttindi og hagsmunir þeirra hópa sem nefndir eru hér að ofan voru takmörkuð í þágu vemdar 
lífi og heilsu manna á grundvelli sóttvamalaga nr. 19/1997. Þau stjómarskrárvörðu réttindi sem 
helst koma til álita em eftirfarandi: Athafna- og ferðafrelsi, sbr. 67. gr. stjómarskrárinnar, 
friðhelgi einkalífs, sbr. 71. gr. stjómarskrárinnar, atvinnufrelsi, sbr. 75. gr. stjómarskrárinnar, 
og fundafrelsi, sbr. 74. gr. stjómarskrárinnar.

Hvernig voru þau réttindi og hagsmunir metnir (t.d. hvaða áhrif voru úrræðin talin hafa 
á líf (sjálfsvíg) og geðheilsu barna, og brottfall úr námi?)

Þau atriði sem nefnd em í dæmaskyni í spumingunni er ómögulegt að meta fyrir fram. Það er 
almennt þekkt að takmarkanir sem þessar geti haft áhrif á geðheilsu, mögulega aukna tíðni 
sjálfsvíga, brottfall úr námi og fleira. Aftur á móti er ekki hægt að meta þetta nema með 
rannsóknum eftir á. A þessum tíma heimsfaraldurs mikilvægt að halda góðum tengslum við 
viðkvæma hópa. Sem sérstakt viðbragð við COVID-19 hefur verið sett á fót tímabundið geðráð. 
Geðráðið hefur það hlutverk að hnýta markvisst saman aðgerðir og tryggja samhæfða 
upplýsingagjöf til viðkvæmra hópa. I þessu tímabundna geðráði sitja fulltrúar frá Geðhjálp, 
Hugarafli og heilbrigðisráðuneyti. Þessi vettvangur hefur svo sannarlega sannað gildi sitt. I vor 
var bætt við 540 milljónum inn í geðheilbrigðismálin út af COVID út um allt land 1 
heilsugæsluna, í geðheilsuteymi og í mönnun almennt. Fjölgað var heilsugæslusálfræðingum og 
hvatt var til þess að ráðnir yrðu geðlæknar og aðrar heilbrigðisstéttir eftir þörfúm. I 
ijárlagafrumvarpinu 2021 er sama upphæð lögð í geðheilbrigðismálin.

Það breytir því þó ekki að ráðuneytið gengur almennt út frá því að samkomutakmarkanir sem 
settar eru á geti haft slæm áhrif á lýðheilsu og geðheilsu til lengri tíma. Enn fremur er ljóst að 
slíkar takmarkanir geta aukið atvinnuleysi og gert atvinnulífi almennt erflðara fyrir.

Þótt slíkir hagsmunir séu almennt ekki beint mælanlegir er þó hægt að mæla óbein áhrif þeirra, 
t.d. með vöktun á geð- og lýðheilsu, en litið er til þeirra hagsmuna og þeir vegnir eins og unnt er 
gagnvart þeim hagsmunum sem samkomutakmörkunum er ætlað að vemda, þ.e. líf og heilsu 
fólks sem fyrirsjáanleg og yfírvofandi hætta steðjar að. I því sambandi þarf að hafa í huga að ef 
ekki yrði gripið til aðgerða og faraldurinn næði veldisvexti til lengri tíma má einnig ætla að það 
hefði áhrif á atvinnustig og geð- og lýðheilsu. Þannig kynnu heilu vinnustaðimir og skólamir að 
fara í einangrun eða sóttkví, fjöldi látinna telja í a.m.k. hundmðum og fjöldi þeirra sem glímdi 
við langvarandi eftirköst af COVID-19 yrði enn meiri. (Sjá: Alma Möller, Víðir Reynisson og 
Þórólfúr Guðnason: „Vogarskálar veimnnar og lýðheilsa“, Fréttablaðið, 15. október 2020, bls. 
20.) Ahrif á geðheilsu þess fjölda sem kynni að missa ástvini og aðra er heldur ekki mælanlegur 
en má hugsa sér að séu einhver. Þetta mat getur þannig verið nokkuð erfitt.

Að meginstefnu til er markmið opinberra sóttvamaráðstafana nú að missa ekki faraldurinn í 
veldisvöxt og forðast að hann sé lengi í línulegum vexti. Astæðan er sú að ef það tekst ekki er 
hætta á að faraldurinn fari úr böndunum með þeim mögulegu afleiðingum sem tæpt er á hér að 
framan. Að mati ráðuneytisins, og þá að teknu tilliti til þeirra vemdarhagsmuna sem ráðstafanir 
bitna á, vegur það þyngra að koma í veg fyrir slíkan vöxt faraldursins en þeir hagsmunir sem 
getið er um að framan. Þá er jafnframt litið til þeirra afleiðinga sem slíkur veldisvöxtur hefði á 
heilbrigðiskerfið og þá á alla sem þurfa á heilbrigðisþjónustu að halda. Er þá m.a. litið til þess 
að vænta megi bólusetninga við faraldrinum á fyrsta ársfjórðungi næsta árs sem kunna að 
takmarka faraldurinn verulega í því umfangi sem hann hefur verið. Það mælir því með að líf og 
heilsa fólks til skamms tíma sé metin meira en hugsanleg áhrif á lýðheilsu og geðheilsu til 
lengri tíma, sem og áhrif á atvinnulíf meðan á aðgerðum stendur.



Aftur á móti metur ráðuneytið stöðugt meðalhóf aðgerða sem skýrir m.a. hvers vegna þær eru 
almennt ákvarðaðar til skamms tíma 1 senn. Eins og rakið er að framan er stefnt að því að koma 
í veg fyrir veldisvöxt og línulegan vöxt faraldursins til lengri tíma. Aðgerðir sem ekki eru til 
þess fallnar að ná þessu markmiði koma því almennt ekki til greina við meðalhófsmatið. Þegar 
tilteknar aðgerðir hafa verið í gildi um ákveðinn tíma en engu að síður fer af stað veldisvöxtur 
eða daglegum smitum, sem eru nokkuð mörg, fækkar ekki þrátt fyrir aðgerðir þá liggur fyrir að 
grípa þarf til annarra og oftast meira íþyngjandi aðgerða. Við mat á því til hvaða 
viðbótaraðgerða er þá gripið er litið á öll fyrirliggjandi gögn sem að gagni geta komið, s.s. um 
það hvemig smit hafa verið að dreifast og hvar. Ef smit em mjög einangruð við tiltekna 
starfsemi eða landsvæði hefur á grundvelli meðalhófsreglunnar verið gripið til staðbundinna 
aðgerða eða aðgerða sem beinast einkum að tiltekinni starfsemi, s.s. lokun skemmtistaða eftir 
hópsmit þar. Dugi slíkar aðgerðir ekki eða smit em farin að dreifast víða eða em órekjanleg er 
fremur beitt almennari aðgerðum sem byggjast á fyrirliggjandi þekkingu um hvemig COVID-19 
smitast, þ.e. með snertingu, mikilli nálægð og þar sem fjöldi fólks kemur saman. Þá er t.d. 
gripið til frekari nálægðareglna (1 metri verður 2 metrar) eða fækka undanþágum frá 2 metra 
reglu, fjöldatakmörkunum er breytt (20 manns verða 10 manns), fækka undanþágum frá þeirri 
reglu (undanþága fyrir matvöm- og lyíjaverslanir en ekki aðrar verslanir), banna eða takmarka 
vemlega starfsemi sem krefst snertingar (s.s. íþróttir, hárgreiðslu, nudd o.s.frv.)

Þegar árangur næst með aðgerðum sem sýnir sig í fækkun smita til lengri tíma fer að nýju fram 
mat á gmndvelli meðalhófsreglunnar um hvort tilefni sé til að slaka á aðgerðum. I ljósi 
markmiða aðgerðanna mega slíkar tilslakanir þó ekki leiða til þess að faraldurinn færist afltur í 
vöxt heldur er reynt að haga tilslökunum þannig að jafnvægi náist, þ.e. að slaka á takmörkunum 
hægt og bítandi þó þannig að fækkun smita haldi áfram eða að sami fjöldi smita sé nokkuð 
lágur og viðráðanlegur.
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