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Neyðarstig vegna COVID-19
Framvindan
Upplýsingamiðlun, gerð leiðbeininga og ráðlegginga til almennings, stofnana og fyrirtækja. Allar leiðbeiningar er að finna
á heimasíðu Embættis landlæknis , Ríkislögreglustjóra almannavarnadeild og upplýsingasíðunni covid.is
Í Samhæfingarstöð almannavarna fer fram samhæfing aðgerða og upplýsingagjöf á landsvísu vegna COVID-19.
Dregið úr takmörkunum á samkomum og skólahaldi frá 4. maí Sjá nánar fréttatilkynningu stjórnarráðsins.
Tölulegar upplýsingar fyrir Ísland
Fjöldi staðfestra smitaðra hér á landi er nú 1.727 og 642 eru í einangrun. Alls eru 1.382 innanlandssmit og ekki vitað um
uppruna 8 smita. Samtals hafa um 37.386 sýni verið tekin, 1047 síðasta sólarhring. Af þeim sem greinst hafa með
COVID-19 á Íslandi eru átta látnir.
Skv. tölum Landspítalans eru 32 á Landspítala með COVID-19 smit, þar af eru 7 á gjörgæslu og 3 í öndunarvél. 617 eru í
eftirliti á Göngudeild COVID-19, þar af 64 börn í eftirliti Barnaspítala Hringsins. Þá hefur 1158 einstaklingum batnað og
60 einstaklingar hafa verið útskrifaðir af spítalanum.
Spálíkan fyrir fjölda tilfella og álag á heilbrigðisþjónustu covid.hi.is
Helstu niðurstöður til og með 13. apríl.














Gert er ráð fyrir því að á meðan þessi bylgja faraldursins gengur
yfir muni rúmlega 1700 manns á Íslandi vera greind með COVID19, en talan gæti náð nær 2100 manns skv. svartsýnni spá.
Gert er ráð fyrir að fjöldi greindra einstaklinga með virkan
sjúkdóm nái hámarki í fyrstu viku apríl og verði sennilega um 1300
manns, en gæti viku seinna náð 1600 manns skv. svartsýnni spá.
Gert er ráð fyrir að á meðan að þessi bylgja faraldursins gengur
yfir muni 110 manns þarfnast innlagnar á sjúkrahúsi, en gæti náð
hátt í 150 manns.
Mesta álag á heilbrigðisþjónustu vegna sjúkrahúsinnlagna verður
fyrir miðjan apríl en þá er gert ráð fyrir að um það bil 60
einstaklingar geti verið inniliggjandi á sama tíma, en svartsýnni
spá er 90 einstaklingar.
Gert er ráð fyrir því að á tíma faraldursins muni um 24
einstaklingar veikjast alvarlega, þ.e. þurfa innlögn á gjörgæslu, á
tímabilinu en svartsýnni spá er 35 einstaklingar.
Mesta álag á gjörgæsludeildir gæti orðið í annarri viku apríl, en þá
er búist við því að 10 manns liggi þar inni á sama tíma, en
samkvæmt svartsýnni spá gætu það verið 18 manns.
Smávægileg hliðrun aldursdreifingar í átt að fleiri greindum
smitum meðal einstaklinga yfir sextugt myndi auka álag á
heilbrigðisþjónustu talsvert.

Upplýsingamiðlun og verkefni

Upplýsingafundur almannavarnadeildar ríkislögreglustjóra vegna COVID-19
Víðir Reynisson, yfirlögregluþjónn benti á að auglýsing um breytingar á samkomubanni verður birt eftir helgi.
Fyrirspurnum varðandi það verður svarað þegar auglýsingin hefur verið birt öðru hvoru megin við helgina. Áfram verður
unnið á neyðarstigi og verður áfram á meðan samkomubann eru í gildi. Mikilvægt að muna að tilslakanirnar taka ekki
gildi fyrr en 4. maí. Fólk þarf að leita sér aðstoðar vegna kvíða og ótta án þess að hika. Víðir hrósaði börnum og krökkum
fyrir að hafa staðið sig vel og virt þær reglur sem voru settar.
Þórólfur Guðnason, sóttvarnarlæknir, fór yfir helstu tölur, sem eru ánægjulegar og sýna góða þróun. Einnig hefur álagið
á sjúkrahús landsins farið minnkandi og samfélagslegt smit er lítið. Sjö eru á gjörgæslu í Reykjavík og einn á Akureyri. Þrír
eru í öndunarvél. Við erum í niðursveiflu en munum sjá áfram einstaka smit og hópsýkingar ef ekki er að gætt. Aflétting á
samkomubanni fer því fram í nokkrum skrefum. Mikilvægt var að gefa einhverja hugmynd um stærð viðburða í sumar og
er því miðað við 2000 manns, en endanleg ákvörðun er ekki komin og hefur ekki verið tekin og getur talan því breyst.
Leggja þarf mat á það hvaða aðgerðir þurfa að vera í gangi til að veiran komi ekki aftur, meðal annars með tilliti til
ferðamanna.
Alma Möller, landlæknir, fór yfir þær aðgerðir sem skipt hafa sérstaklega máli til að verja heilbrigðiskerfið. Þar var
þrennt sem skipti helst máli:
1. Að tryggja öryggi starfsmanna í heilbrigðiskerfinu og að starfsfólk væri undirbúið, hefði þekkingu og hefði fengið
leiðbeiningar. Greiður aðgangur að hlífðarbúnaði skipti einnig máli.
2. Mikilvægt var að geta hlúið að þeim sem smitast af COVID-19 vel. Liður í þessu var að sveigja kúrvuna af smitum
og forða því að faraldurinn fengi að fara um samfélagið óheftur.
3. Ákveðið var að tryggja aðra nauðsynlega heilbrigðisþjónustu með forgangsröðun. Valkvæðum skurðaðgerðum og
ákveðnum rannsóknum var frestað. Ef vel gengur verður hægt að aflétta þessum takmörkunum í byrjun maí.
Alma benti einnig á að líklega verði toppur gjörgæsluinnlagna um næstu helgi. Heimsóknartakmarkanir á
hjúkrunarheimili gilda til 4 maí og tillögur eru í vinnslu varðandi tilslakanir sem vonandi liggja fyrir í næstu viku.
Kári Stefánsson, forstjóri Íslenskrar erfðagreiningar (ÍE), fór yfir vísindagrein sem birtist í New England of Medicine á
dögunum. Greinin byggir alfarið á gögnum sem aflað var í klínískum tilgangi. Samvinna hefur verið lykilatriði í öllu starfi
ÍE, sóttvarnarlæknis og landlæknis. Með skimun ÍE er hægt að leggja mat á það hvernig aðgerðir hafa tekist og hvernig
má bæta þær. Athygli vekur að aðeins 8 smit hafa ekki verið rakin á Íslandi, af ríflega 1700. Rakningarteymið á hrós skilið.
Smitum fækkar um 2% á dag og verkefnið virðist vera að takast
Raðgreiningum ÍE verður lokið fyrir helgina og hefur ÍE getað rakið hvaðan ákveðnar stökkbreytingar veirunar komu.
Stökkbreyttar veirur valda yfirleitt vægari sjúkdómum en dreifir sér meira. Stökkbreytingarmynstrin eru ólík fyrir ólík
lönd. Sýnt er að töluvert smit barst til landsins frá Bretlandi og líklega breiddist veiran út þar áður en fólk gerði sér grein
fyrir því.
Ýmis verkefni
Skimun hafin á Ísafirði og Bolungarvík
Hafin er skimun fyrir Covid-19 veirunni meðal íbúa á norðanverðum Vestfjörðum. Skimunin sem er samstarfsverkefni
Íslenskrar erfðagreiningar og Heilbrigðisstofnunar Vestfjarða, stendur í þrjá daga og lýkur föstudaginn 17. apríl. Sýnin eru
tekin við Björgunarsveitarhúsið í Bolungarvík og á Ísafirði í Kampaskemmunni, Crossfitstöðinni, skoðunarstöð Frumherja
og við kjallara sjúkrahússins í Ísafirði. Góð þátttaka er í skimuninni og bókaðist fljótt í flesta tíma. Skráning fer fram á
bokun.rannokn.is. Ahugið að skimunin er fyrir einstaklinga sem ekki finna fyrir einkennum og er ókeypis. Einstaklingar í
sóttkví eða einangrun skulu halda sig heima. Verkefnið er unnið af starfsfólki Hvest ásamt sjálfboðaliðum.

Líðan þjóðarinnar á tímum COVID-19 verður rannsökuð
Ríkisstjórnin samþykkti á fundi sínum í dag að veita 1,5 milljónir króna af sameiginlegu ráðstöfunarfé sínu til rannsóknar á
líðan þjóðarinnar á tímum COVID-19. Miðstöð í lýðheilsuvísindum við Háskóla Íslands stendur að rannsókninni í samvinnu
við Embætti landlæknis og sóttvarnarlækni, en hún er einnig unnin í samvinnu við aðra háskólastofnanir á
Norðurlöndunum. Markmið rannsóknarinnar er að meta líðan og lífsgæði þjóðarinnar við núverandi aðstæður og
möguleg áhrif á heilsufar til lengri tíma. Rannsóknin er tvíþætt. Annars vegar verður öllum einstaklingum 18 ára og eldri
sem hafa rafræn skilríki boðið að taka þátt í netkönnun um líðan á óvissutímum faraldursins COVID-19. Þessi hluti
könnunarinnar fer fram innan skamms og verður endurtekinn að ári. Hins vegar verður leitað til þátttakenda í tveimur
rannsóknum sem áður hafa verið gerðar á líðan landsmanna, þ.e. annars vegar í rannsókn embættis landlæknis; Heilsa og
líðan Íslendinga sem gerð var árið 2017 og hins vegar í rannsókn Unnar Valdimarsdóttur; Áfallasaga kvenna. Með því að
leita til þessara tveggja hópa og kanna aðstæður þeirra núna fæst samanburður á mati þeirra á eigin heilsu og líðan fyrir
og eftir COVID-19. Horft er til þess að niðurstöður rannsóknarinnar muni veita mikilvægar upplýsingar sem nýtast við
stefnumótun, forgangsröðun verkefna á óvissutímum, til að meta heilsufarslegan jöfnuð/ójöfnuð og svo mætti áfram
telja.
Rúmlega milljarður kr. til menningar-, æskulýðs- og íþróttastarfs: Stuðningur vegna COVID-19
Hálfur milljarður kr. mun renna til menningarstarfs og skapandi greina, með sérstakri áherslu á sjálfstætt starfandi
listamenn, og 500 milljónir kr. til íþrótta- og æskulýðsstarfs, til að mæta áhrifum COVID-19. Þá verður 100 milljónum kr.
varið til varðveislu menningararfs með sérstöku framlagi í húsafriðunarsjóð. Stuðningur þessi byggir á
þingsályktunartillögu um fjárfestingarátak stjórnvalda til að vinna gegn samdrætti í hagkerfinu í kjölfar heimsfaraldursins,
sem samþykkt var á Alþingi þann 30. mars sl. Hefðbundin menningarstarfsemi og íþrótta- og æskulýðsstarf hefur nánast
lagst af á undanförnum vikum og stór hópur fólks og félaga orðið fyrir miklum tekjumissi.
Rauði krossinn
Vegna álags á Hjálparsíma Rauða krossins 1717 og netspjallið 1717.is hefur félagsmálaráðuneytið ákveðið að styðja við
þjónustuna. Stuðningurinn mun efla Hjálparsímann og netspjallið í að sinna meðal annars fjöl-skyldum, börnum og
ungmennum, fötluðu fólki öldruðum og fólki af erlendum uppruna á þeim fordæmalausu tímum, sem nú eru uppi. Símtöl
í 1717 hafa þrefaldast samanborið við það, sem áður var. Símtölin eru nú bæði lengri og þyngri.
Vefurinn www.covid.is
Upplýsingar um tölfræði sjúkdómsins eru uppfærðar einu sinni á dag og birtar kl. 13:00 á vefsvæðinu covid.is
Á vefnum er hægt að nálgast upplýsingar um aðgerðir hér á landi vegna sjúkdómsins sem veldur COVID-19.
Framundan:


Upplýsingafundir fyrir fjölmiðla eru áætlaðir alla daga kl. 14:03.



Næsti stöðufundur vegna COVID-19 er áætlaður fimmtudaginn 16. apríl 2020 kl. 9:00.

Staða mála
Ísland - staðan í dag

Kórónaveira – útbreiðsla erlendis
Í dag hefur sýking af völdum COVID-19 verið staðfest hjá um 2,000,984 einstaklingum samkvæmt John Hopkins og um
128,071 einstaklingur er látinn. Þá hafa 501,206 einstaklegar náð sér eftir veikindin. Skv. ECDC er faraldurinn
meðalstór fyrir hrausta einstaklinga en mikil lýðheilsu-ógn fyrir aldraða og einstaklinga með undirliggjandi sjúkdóma.
Sjá vef Sóttvarnastofnunar Evrópu (ECDC) varðandi þróun mála í hverju landi fyrir sig. Sjá áhættumat ECDC.

Ríkislögreglustjórinn almannavarnadeild www.almannavarnir.is

