
FU N D A RG ERÐ
Efni 1711075/6.1.6

Sóttvarnaráð

Dagsetning
10.09.2020

Tími Staður 
12:00-13:00 Embætti landlæknis

Nr. fundargerðar 
9

Fundarstjóri 
Ólafur Guðlaugsson

Viðstaddir
Ólafur Guðlaugsson (ÓG) formaður, Karl G. Kristinsson (KGK) varaform., 
Arthur Löve (AL), Ásdís Elfarsdóttir Jelle (ÁEJ), Elísabet R. Jóhannesdóttir 
(ERJ), Gunnar Tómasson (GT), Vilhjálmur Ari Arason (VAA), Þórólfur 
Guðnason(ÞG)
Gestir: Ása St. Atladóttir, Guðrún Aspelund, Íris Marelsdóttir og Júlíana 
Héðinsdóttir

Fundarritari
Júlíana

Viðtakendur
Sóttvarnaráð og fulltrúar sóttvarnalæknis

Efni fundarins: COVID-19

1. Staðan á COVID-19 á Íslandi 10.09.2020
Sóttvarnalæ knir gerði grein fyrir þeim aðgerðum sem nú eru í gangi vegna COVID-19 faraldursins í 
stórum dráttum.
Frá 15.6.2020 hafa 237 einstaklingar greinst innanlands í öllum landshlutum.
60% hafa verið í sóttkví við greiningu. Sex innlagðir á LSH. Einn inniliggjandi núna á LSH.
Þrír stofnar af veirunni eru í gangi skv. raðgreiningu ÍE. Einn af þeim langstærstur eða hjá um 205 
einstaklingum. Virkum smitum er að fækka og flestir í sóttkví við greiningu. Um 230 einstaklingar eru í 
sóttkví núna.

Landamæraskimun
• Frá 15.06.2020 hafa um 190 þús. farþegar komið til landsins og hafa um 136 þús. sýni verið tekin 

úr þeim. Virk smit hafa greinst hjá 111 með sýnatöku 1 og 2. Þar af 92 (83%) í sýnatöku 1, 19 
(17%) í sýnatöku 2. Ekki vitað um smit milli farþega í flugvélum, flugáhafna eða starfsmanna 
flugvalla.

• Enginn hefur verið með alvarleg einkenni, nokkur secunder smit út frá ferðamönnum .
• Smitum sem greinast á landamærum hefur farið fjölgandi uppá síðkastið þrátt fyrir fækkandi 

ferðamenn. Það eru því hlutfallslega fleiri farþegar núna með smit en áður og eru 60% þeirra 
með lögheimili á Íslandi.

• Þessar niðurstöður sýna að möguleiki er að smit komist fram hjá fyrstu skimun, en tæ plega 20% 
hafa greinst jákvæ ðir í seinni skimun. Skimun á landamærum m innkar hættuna á að smit berist 
hingað til lands. Hvert tilfelli sem sleppur í gegn getur valdið víðtæku smiti.

Eftir 19. ágúst.
• Tvæ r skim anir hafa verið fram kvæ m dar með 5 daga millibili (við komu til landsins og síðan á 

heilsugæslu) og ströng sóttkví á milli.
• 22 hafa greinst jákvæ ðir í fyrri skimun og 11 í seinni skimun.
• Um 13 þús. einstaklingar hafa komið til landsins.
• Mikilvægt er að vanda merkingu sýna og allan frágang.

2. Sóttvarnalæknir óskar álits sóttvarnaráðs á tillögum um grímunotkun og styttingu sóttkvíar 
vegna útsetningar

Síðustu breytingar á aðgerðum innanlands gilda til 27.9.2020 -  Nýjar tillögur sóttvarnalæknis:
• Að 500 manns megi vera í rými og 1 metra nándarregla gildi.



• Spurning er um hvort eigi að mæla með grímunotkun þar sem ekki er hægt að virða 1 metra 
fjarlægðarregluna? Staðir (opinberir?) þurfa að geta boðið uppá val við 1 metra reglu eða 
grím unotkun þ.e. að þeir sem óska eftir 1 m fjarlægð frá öðrum geti fengið það t.d. á afmörkuðu 
svæði í sal. Aðrir sem sætta sig við að ná ekki 1m fjarlægt, geta notað grím ur tímabundið.

o Fundarmenn ræddu það vandamál að almenningur gætir ekki að grunn sóttvörnum við 
notkun á hlífðargrímum. 

o Brýna þarf fyrir fólki rétta notkun á grímum, að skipta þarf um grímu a.m.k. eftir 4 klst. 
til að hún gagnist, snerta hana ekki og handhreinsun eftir að hún er snert eða tekin af. 
Margnota grím ur þarf að þvo a.m.k. daglega og umgangast sem mengaðar eftir notkun. 

Andlitsgrím ur sem notaðar eru utan heilbrigðisþjónustu skulu uppfylla kröfur sem fram koma í 
vinnustofusam þykkt evrópsku staðlasam takanna (CEN). Hlífðargrím ur til almenningsnota þurfa ekki að 
undirgangast lögboðið sam ræm t mat af rannsóknarstofum (vera CE merktar). Hönnunin er í samræmi 
við viðurkenndar bestu venjur og gæðaeftirlit á ábyrgð fram leiðanda.
Fundarmenn voru sammála að mælt sé með réttri grímunotkun þegar ekki er hægt að halda 1 meters 
fjarlægð og leggja áherslu á rétta notkun þeirra og eigin smitvarnir.

Spurning er um hvort hægt sé að stytta sóttkví hjá þeim sem hafa verið útsettir fyrir veikum 
einstaklingum, með sýnatöku eftir 7 daga.

• Svl sagði frá að skv. íslenskum gögnum og reynslu eru langflestir útsetttir sem smitast, komnir 
með einkenni á 7. degi og því þykir raunhæft að reyna að stytta sóttkvíartímann. Heilsugæslan 
hefur tekið vel í að taka þátt í þessari sýnatöku.

Fundarmenn voru sammála því að þetta væri gert, og er í samræmi við leiðbeiningar WHO.

Síðustu breytingar á landamærum gilda til 15.09.2020 -  tillögur sóttvarnalæ knis fyrir næsta tímabil: 
Áfram tvæ r skimanir með 5 daga sóttkví á milli, þ.e. óbreyttar aðgerðir við komu ferðamanna.

Spurning er um hvort sóttvarnaráð sé sammála um að mæla áfram með sama fyrirkomulagi eftir 
15.09. og mæla e.t.v. með sérsniðnum hópferðum (svokölluðum búbbluferðum)?

o Fundarmenn voru sammála að mæla með óbreyttu fyrirkomulagi á landamærunum því í 
nágrannalöndum okkar er veiran frem ur í uppsveiflu en niðursveiflu. Það ætti frekar að 
nýta ástandið til að slaka aðeins á innanlands t.d. með að opna fyrir skólastarf, 
listviðburði o.fl. en að opna landamærin frekar. 

o Fundarmenn einnig sammála um að það mætti skoða útfærslur til að bjóða upp á
sérsniðnar hópferðir þar sem ferðam annahópurinn væri saman meðan sóttkvíin klárast. 
Þyrftu þá að gera sér ráðstafanir varðandi rútur, hótel og skimunarstaði; auk þess að 
vera tilbúin með aðgerðaráætlun ef ferðam aður veikist. 

o Heimkom usm itgát var notuð í einn mánuð í sum ar frá miðjum júlí til 19. ágúst en ekki 
var góð reynsla af henni, fólk fór ekki eftir henni og var mjög erfitt að fylgja henni eftir. 
Mun betra fyrir lögregluna að fylgja sóttkví eftir. 

o Um tíma í sum ar var þeim sem voru að koma frá „öruggum löndum " ekki skylt að fara í 
sýnatöku eða sóttkví. Svo fór að tilfellum fór að fjölga og eins að bera á að ekki var hægt 
að vita hvaðan fólk var að koma í raun, flaug frá því landi sem ekki var skilgreint sem 
áhættusvæði en hafði í raun verið í öðru landi. Þetta gaf því ekki góða raun.

3. ECDC -  Sóttvarnastofnun Evrópu
• Sóttvarnalæ knir fundaði með sóttvarnalæknum  hinna Norðurlandanna í morgun þar sem m.a. 

var rætt um hugmynd ECDC um að setja litakóða á hvert land sem á að lýsa á COVID-19 stöðunni 
í hverju landi fyrir sig og endurskoða á tveggja vikna fresti. Sóttvarnalæ knarnir eru algerlega 
andsnúnir þessu og telja þetta óframkvæmanlegt.



• Varðandi tölfræ ði sem ECDC birtir um COVID-19 stöðuna í hverju landi þá eru tekin þar inn öll 
jákvæ ð sýni frá okkur inní tölfræðina, líka þau sem tekin eru á landamærunum og eru klárlega 
upprunin í öðrum löndum. Þetta skekkir verulega myndina hvað okkur varðar.

4. Áskoranir framundan
• Einstaklingsbundnar sýkingavarnir áfram mjög mikilvægar.
• Tilslakanir á innanlandstakmörkunum  eru í skoðun.
• Skim anir á landamærum áfram.
• Verið er að skoða hvort eigi að taka gild erlend vottorð um mótefnastatus.
• Fylgjast með faraldsfræ ði erlendis.
• Bóluefni -  Svíar í forsvari fyrir okkur, erum tryggð fyrir því að fá bóluefni en töluvert er í land 

með það. Bóluefnahópur hefur verið stofnaður og er hann á vegum HRN.

5. Innlegg frá Karli G. Kristinssyni
• KGK sagði frá verkefni sem er í gangi á sýkla- og veirufræðideild varðandi hraðari og einfaldari 

greiningu á veirunni - en þarf að skoða betur og sannreyna. Sagði einnig frá greinum sem hann 
hafði verið að skoða sem fjalla um gæði og samanburð sýna nefkoki og munnvatni. Búið er að 
gefa út a.m.k. 26 greinar um þetta efni.

6. Niðurstaða fundarins
• Sóttvarnalæ knir sendir ráðherra minnisblað.
• Óbreytt staða skim unar og sóttkvía ferðam anna næstu vikur.
• Skoða ým sar sérstakar útfærslur eins og t.d. fyrir ferðaþjónustuna.
• Stytta sóttkví þeirra sem eru útsettir, með að taka PCR próf á degi 7. Ef neikvæð niðurstaða þá 

lýkur sóttkví. Hafa þessa sýnatöku gjaldfrjálsa. Endanleg ákvörðun er tekin af ráðherra.
• Ráðið sammála því að létta á innanlandstakmörkunum , halda áfram takm örkunum  á 

landamærunum á meðan uppsveifla er í öðrum löndum.

Næsti fundur verður í byrjun október, nánar auglýstur síðar.


