
From: Rakning <rakning@logreglan.is>
Sent: föstudagur, 4. september 2020 14:08 
To: Guðrún Aspelund <gudruna@landlaeknir.is>
Subject: Tölvupóstur vegna sóttkvíar

Þessi tölvupóstur er sendur til þín í kjölfar símtals við Smitrakningarteymið.

Það er mikilvægt að þú lesir leiðbeiningar um sóttkví í
heimahúsi<https://www.landlaeknir.is/servlet/file/store93/item38990/KSJ%20Lei%C3%B0beiningar
%20fyrir%20almennmg%20um%20s%C3%B3ttkv%C3%AD%20%C3%AD%20heimah%C3%BAsi%20040
42020.pdf>.

Þú þarft að fara í sóttkví þegar þú hefur mögulega smitast. Þú gætir hafa smitast ef þú hefur 
umgengist eða verið á sama stað og fólk sem svo greinist með COVID-19 . Aðrir á þínu heimili, sem 
voru útsettir fyrir smiti á sama tíma, geta verið samtímis í sóttkví á sama stað. Mikilvægt er að fylgja 
leiðbeiningum um sóttkví á heimili sem lýsa því hvað má og má ekki á meðan á sóttkví stendur.

* Þú átt að halda þig heima við og hafa bein samskipti við sem fæsta einstaklinga.

* Þú mátt ekki fara út af heimili nema brýna nauðsyn beri til, s.s. til að sækja nauðsynlega 
heilbrigðisþjónustu, þá að höfðu samráði fyrirfram við heilsugæslu/1700/112. Ef þörf er fyrir 
læknisþjónustu meðan á sóttkví stendur, hvort sem er mögulega COVID-19 sjúkdómur, önnur bráð 
veikindi eða slys þá skaltu taka fram að þú sért í sóttkví.

* Þú mátt ekki nota almenningssamgöngur en mátt nota leigubíla.

* Þú mátt ekki fara til vinnu eða skóla þar sem aðrir eru. Vottorð um sóttkví er hægt að sækja um í 
gegnum heilsuveru með rafrænum skilríkjum eða hjá embætti landlæknis eftir að sóttkví lýkur.

* Þú mátt ekki fara á mannamót, hvort sem þau tengjast fjölskyldu, félagslífi eða starfi þínu (t.d. 
vinnufundir, samkomur vinnufélaga, samkomur stéttarfélaga, fermingar, saumaklúbbar, kóræfingar, 
tónleikar o.s.frv.)

* Þú mátt ekki fara á líkamsræktarstöðvar, sundlaugar, í leikhús, kvikmyndahús, verslanir eða aðra 
staði þar sem margir koma saman.

* Þú mátt ekki heimsækja fjölsótta ferðamannastaði s.s. Þingvelli þótt þeir séu undir beru lofti.

* Þú mátt ekki fara sjálf/ur eftir aðföngum, þ. á m. í apótek, matvöruverslun, pósthús, banka eða 
annað.

* Þú mátt ekki dvelja í sameiginlegum rýmum fjölbýlishúsa, s.s. stigagöngum, þvottahúsum eða 
sameiginlegum görðum/útivistarsvæðum.

* Þú mátt ekki taka á móti gestum á heimili sínu meðan sóttkví stendur yfir.

* Æskilegast er að fólk á heimilinu sem ekki hafa verið útsett fyrir smiti sé ekki á heimilinu með 
einstaklingi sem er í sóttkví.
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* Foreldrar í sóttkví mega ekki fylgja börnum sem ekki eru í sóttkví í skóla eða leikskóla.

* Börn foreldra sem eru í sóttkví en eru ekki sjálf í sóttkví mega fara í skóla og mega fara út. Þetta 
er þó háð því að börnin hafi þroska eða getu til að halda sig frá foreldrum í sóttkví og þarf því að 
meta á hverju heimili. En þau mega ekki fá gesti á heimilið.

* Þú mátt fara í gegnum stigagang í fjölbýlishúsi á leið inn og út (t.d. á leið í og úr göngutúr) en þú 
mátt ekki dvelja þar og þú þarft að halda þig í a.m.k. 2 m fjarlægð frá öðrum.

* Þú mátt fara í gönguferðir en þú þarft að halda þig í a.m.k. 2 m fjarlægð frá öðrum vegfarendum.

* Þú mátt fara í styttri bíltúra en mátt ekki eiga samskipti við aðra í návígi s.s. við bílalúgur 
veitingastaða eða apóteka

* Þú mátt fara út með heimilissorp.

* Þú þarft að huga vel að hreinlæti, handþvotti fyrir og eftir opnun sorprennu/ruslatunnu/ 
ruslageymslu, opnun sameiginlegra hurða, notkun handriðs, lyftu og strjúka yfir snertifleti með 70% 
spritti eða öðru sótthreinsandi efni eftir snertingu.

Hafðu samband við heilsugæsluna þína eða netspjall á heilsuvera.is til að fá nánari leiðbeiningar um 
sóttkví ef þurfa þykir.

Þarftu ráðgjöf eða aðstoð? Sjá frekari upplýsingar á https://www.covid.is/hafa-samband

Fh. Smitrakningarteymis sóttvarnarlæknis og almannavarna.
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