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Neyðarstig vegna COVID-19
Framvinda
Frá því að fyrsta smit var greint hér á Íslandi hefur allt kapp verið lagt á að miðla skýrum upplýsingum til almennings,
meðal annars með leiðbeiningum af ýmsu tagi sem er að finna á heimasíðu Embættis landlæknis og
Ríkislögreglustjóra almannavarnadeild. Auk þess er hugað að fjölþættri upplýsingagjöf til mikilvægra hópa í
samfélaginu. Embætti landlæknis og Ríkislögreglustjóri almannavarnadeild vilja koma á framfæri þakklæti til
almennings sem brugðist hefur vel við þessum leiðbeiningum.
Greinst hafa sex ný smit frá í gær. Þrjú þeirra eru innlend og má rekja til einstaklinga sem voru á skilgreindum
hættusvæðum erlendis. Fjöldi smitaðra er því 55 talsins, þar af 10 innanlandssmit. Áhersla er lögð á að greina
snemma og koma fólki í sóttkví sem fyrst og þá í einangrun sem þurfa þess. Alls hafa um 500 sýni verið tekin, þar af
23 í dag.
Ríkislögreglustjóri lýsti þann 6.mars yfir neyðarstigi almannavarna í samráði við sóttvarnalækni vegna kórónaveiru
(COVID-19) eftir að fyrstu smit innanlands voru staðfest. Virkjun neyðarstigs hefur ekki teljandi áhrif á almenning
umfram hættustig, sem varað hefur frá 28. febrúar sl. Samkomubann er ekki í gildi.
Upplýsingafundur
Á fundinum í dag voru Víðir Reynisson, yfirlögregluþjónn, Þórólfur Guðnason, sóttvarnalæknir og Alma D. Möller,
landlæknir, og fóru þau yfir stöðu mála vegna COVID-19. Staðan á Landspítalanum. Alma upplýsti um smit á
gjörgæsludeild Landspítalans. Þar eru nú fimm smitaðir hjúkrunarfræðingar og fimm í sóttkví. Búið var að gera ráð
fyrir þessari sviðsmynd í viðbragðskerfinu og því búið að gera viðeigandi ráðstafanir. Ýmsar viðbragðsaðgerðir eru í
gangi, bæði í heilbrigðiskerfinu og í félagskerfinu. Reynslan vegna svínaflensunnar hefur nýst vel í þessum aðstæðum.
Skimun á vegum íslenskrar erfðagreiningar er í undirbúningi. Þessi vinna er ekki skilgreind sem vísindarannsókn
heldur er þetta stuðningur við íslenska heilbrigðisþjónustu. Því mun undirbúningur þessara vinnu halda áfram og
hann mun taka nokkra daga. Þetta verkefni verður rekin á vegum sóttvarnalæknis sem álítur hana mjög mikilvæga þar
sem hún veitir upplýsingar um útbreiðslu veirunnar í samfélaginu. Þessi samvinna mun skipta sköpum í tengslum við
framvindu sóttvarnaraðgerða.
Á fundinum var einnig Pétur Magnússon, forstjóri Hrafnistu og formaður Samtaka fyrirtækja í velferðarþjónustu.
Hann ræddi aðgerðir á Hrafnistu vegna COVID-19 og þær áherslur sem hafa þarf í huga þegar kemur að viðkvæmum
hópum. Sagði hann frá lokun Hrafnistu heima fyrir gestum þar sem íbúar eru aldraðir og margir hverjir með
undirliggjandi sjúkdóma. Þar sem leita allra leiða til að draga úr möguleika á smiti.

Staða mála
Ísland - staðan í dag

Uppruna smita á Íslandi er bæði að finna innanlands og erlendis (á Norður-Ítalíu og í Austurríki). Uppruni smita
dreifist eftirfarandi:
Uppruni smita

Fjöldi

Innanlands

10

Erlendis

45

Samtals

55

Fjöldi einstaklinga í úrræði:
Úrræði

Fjöldi

Einangrun

50

Sóttkví

361

Samtals

411

Smitrannsóknateymi almannavarnadeildar ríkislögreglustjóra, lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu og sóttvarnalæknis
hefur haft samband við einstaklinga í sóttkví. Þeir hafa notið liðsinnis heilbrigðisstarfsmanna frá Landspítala.
Fólk í sóttkví samkvæmt landsvæðum:
Sóttkví

Fjöldi

Höfuðborgarsvæði

410

Suðurnes

11

Vesturland

6

Norðurland

18

Austurland

2

Suðurland

14

Samtals

461

Upplýsingamiðlun:


Leiðbeiningar fyrir einstaklinga með áhættuþætti fyrir alvarlegri sýkingu COVID-19 er hægt að nálgast á vef
Landlæknis. Leiðbeiningar fyrir berskjaldaða einstaklinga

Framundan:


Næsti upplýsingafundur fyrir fjölmiðla er áætlaður á mánudaginn 9. mars kl. 14:00.



Næsti stöðufundur í Samhæfingarstöð almannavarna verður á mánudaginn 9. mars kl. 9:00.

Kórónaveira – útbreiðsla erlendis

Í dag hefur sýking af völdum COVID-19 verið staðfest hjá um 107.754 einstaklingum og um 3.656 einstaklingar
hafa látist (3,4%). Samkvæmt John Hopkins hafa 60.660 einstaklegar náð sér eftir veikindin. ECDC hefur breytt
áhættumati sínu yfir í að faraldurinn geti orðið meðalstór eða mikil lýðheilsuógn. Sjá vef Sóttvarnastofnunar
Evrópu (ECDC) varðandi þróun mála í hverju landi fyrir sig. Sjá áhættumat ECDC.

Kína, Suður-Kórea, Íran, Ítalía og skíðasvæðið Ischgl í Austurríki (frá og með 29. febrúar 2020) eru skilgreind
áhættusvæði vegna COVID-19. Allir þeir sem hafa fasta búsetu á Íslandi sem koma frá þessum svæðum – þó
svo að þeir fljúgi frá flugvöllum sem ekki eru á skilgreindu áhættusvæði – þurfa að fara í 14 daga sóttkví.

Danir hafa hækkað aðvörunararstig vegna ferða til Frakklands, Þýskalands, Spánar og Austurríkis úr grænu í
gult, sem þýðir sýnið mikla aðgætni . Eins hafa þeir hvatt til þess að samkomum með fleiri en 1.000
þátttakendum verði frestað út mars. Fjölmargar alþjóðastofnanir hafa sent tilkynningu um frestun á stórum
fundum, boðað til fjarfundir eða sett á fjöldatakmarkanir.

Ríkislögreglustjórinn almannavarnadeild www.almannavarnir.is

