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1. Staðan í dag 13.02.2020
• Samkvæmt ECDC eru um 60.335 tilfelli staðfest. 99% í Kína.

o Ástæðan fyrir þessari aukningu nú milli daga eru breytingar á talningum tilfella í Kína. Nú 
telja þeir klínísk tilfelli ásamt staðfestum. Einnig hefur orðið aukning í dauðsföllum í Kína. 
Höfum ekki fengið upplýsingar um það hversu margir eru með væg einkenni. 

o Utan Evrópu: 525 tilfelli, 1 dauðsfall. Ekki vitað um alvarleg veikindi. 
o Innan Evrópu: 45 tilfelli í 9 löndum. 16 í Þýskalandi (12 innlend), 11 í Frakklandi. Engin 

alvarleg veikindi í Evrópu, vantar samt nánari klínískar upplýsingar. 
o Fyrst og fremst er þetta vandamál í Kína, 80% tilfella í Hubei héraði en þar búa um 58 

milljónir manna.
• Í upphafi faraldurs fannst mikið magn af veirunni í umhverfissýnum í Wuhan sem tengdist 

matarmarkaði þar. Mikið smitefni sem einstaklingar fengu í byrjun.
• Faraldsfræði, sjá glæru hér fyrir ofan.

2. Áhættumat ECDC fyrir Ísland
• Lítil lýðheilsuógn fyrir einstaka lönd í Evrópu. Getur samt sem er orðið heilsufarsógn fyrir 

einstaklinga sem sýkjast. Greinum snemma, beitum sóttkví og einangrun.
• Göngum út frá því að veiran berist til Islands.
• Sóttvarnaráðer sammála áhættumati fyrir Ísland eins og staðan er í dag.

3. Aðgerðir á Íslandi
• Vinnum eftir viðbragðsáætlun heimsfaraldurs inflúensu (verið að uppfæra), formlega á 

óvissustigi en vinnum skv. hættustigi. Ef tilfelli greinist hér á landi verður farið formlega á 
hættustig.

• Erum með fjóra alþjóðaflugvelli og Norrænu. Von er á fyrsta skemmtiferðaskipinu í mars.
• Aðgerðir á Keflavíku rflugvelli/Seyðisfirði:

o Farþegar sem koma til landsins fá upplýsingar með sms um það hvert þeir eigi að leita ef 
þeir fá einkenni. Einnig er spjöldum dreift í flugvélar/Norrænu með sömu upplýsingum. 

o Smáforritið WeChat og ferðaþjónustan (Safetravel.is) veitir einnig þessar upplýsingar.

https://www.landlaeknir.is/servlet/file/store93/item29596/2016_%C3%A1%C3%A6tlun%20vegna%20heimsfaraldurs%20infl%C3%BAensu-%20%C3%BAtg%C3%A1fa%202.pdf


• Hertari aðgerðir á Keflavíkurflugvelli?
o Ef landinu yrði lokað þyrfti það mögulega að standa yfir í 1-2 ár. 
o Ef reynt yrði að hindra aðgang ferðamanna frá Kína hingað til lands myndi það líklega 

seinka faraldri, hann myndi dreifast yfir lengri tíma. 
o Skimanir á farþegum, t.d. hitamælingar hafa ekki reynst vel. 
o Starfshópur, undir forystu ríkislögreglustjóra, er að kanna hvaða möguleikar eru í 

stöðunni. Fara m.a. yfir tæknileg atriði, lagalegar hliðar, alþjóðlegar skuldbindingar, 
fjárhagslegar hliðar og þörf á mannafla og afleiðingar einstakra aðgerða skv. áhættumati. 

o Hópurinn mun skila minnisblaði með rökstuðningi.
• Búið er að virkja stjórnstöð almannavarna (SST).
• Hægt er að panta hlífðarbúnað af vábirgðalager sóttvarnalæknis hjá asa@ landlaeknir.is
• Búið er að uppfæra vábirgðalager lyfja í samvinnu við LSH.
• Sýkla- og veirufræðideild LSH:

o Sýnatökupinnnar eru ekki lengur til hjá birgja. Til eru 1.200 pinnar á deildinni og 
hefðbundin notkun á þessum árstíma eru 1.500 pinnar á mánuði. Ef mikil aukning 
verður á sýnatökum gæti komið til skorts á pinnum. Búið er að panta 9.000 pinna, 
búist við að það taki þrjár vikur að fá þá (frá og með 11. febrúar). 

o Send hafa verið samtals 20 sýni í greiningu og þau öll neikvæð.
• Við höfum tök á að greina snemma, einangra veika einstaklinga og setja útsetta í sóttkví.
• Höfumvirkjað Læknavaktina með miðlægu símanúmeri, 1700, fyrir upplýsingar og er hún í 

góðu samstarfi við heilsugæsluna og smitsjúkdómalækna.
• Setjum miðlægar upplýsingar á www.landlaeknir.is sem eru uppfærðar reglulega um leið 

og nýjar upplýsingar berast.
• Verið að vinna í vefviðmóti varðandi skráningu tilfella og einstaklinga í sóttkví/einangrun.
• ICD-10 greiningarkóði fyrir COVID-19 er U07.1

4. Niðurstöður fundarins
• Sóttvarnaráð er sammála um að teknar hafa verið skynsamlegar ákvarðanir varðandi aðgerðir 

stjórnvalda.
• Fólk hvatt til að fara ekki að nauðsynjalausu til Kína, ákveðið að sú ákvörðun standi enn.
• Ekki tímabært að létta á takmörkunum varðandi sóttkví einstaklinga sem koma frá Kína og eru 

búsettir hér á landi.

5.
Miðlægar upplýsingar um COVID-19:
www.landlaeknir.is
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