Landamærakerfið útgáfa 2.9 – yfirlit breytinga
BÓLUSETNINGAR
1. Í hópasýn er hægt að velja x marga úr hópnum
Ef hópur er opnaður í hópasýn er nú hægt að slá inn fjölda þeirra sem velja á úr hópnum.

Fjöldinn sem velja á (haka við) er valinn með því að slá inn fjöldann í reitinn „Velja úr lista“ og smella
á bláu örina í þeim dálki. Valið fer eftir röðun í töflunni. T.d. er hægt að raða eftir nafni og velja svo
50 fyrstu í skv þeirri röðun og boða þá, færa á milli hópa eða eyða úr hópnum.

2. Filter í Bólusetningum
Í einingunni Bólusetning er nú komin leið til að filtera á þá sem bólusetja á. Hægt er að setja inn
fæðingarár frá og til, boðun frá og til og hópa. Þegar einstaklingur sem bólusetja á er skannaður inn
er athugað hvort hann uppfylli þessi skilyrði og gefin viðvörun ef svo er ekki.

Smellt er á „Breyta“ til að setja inn skilyrði sem filtera á eftir

Á myndinni hér að ofan er búið að setja inn þau skilyrði að sá sem bólusetja á sé í annaðhvort í
hópnum „Landhelgisgæsla Íslands“ eða „260 – Hjúkrunaheimili A“.

Hér er svo búið að setja þau skilyrði að sá sem bólusetja á sé fæddur á árunum 1946-1947

3. Boðun þvert á hópa
Ný eining er nú aðgengileg þeim sem hafa aðgang að Hópaumsýslu (listamönnum). Einingin kallast
„Boða þvert á hópa“. Í þeirri einingu er hægt að velja einstaklinga úr mismunandi hópum og boða þá
í bólusetningu.

Í grunninn eru 2 leiðir til að velja einstaklinga sem boða á. Annars vegar með því að velja úr hópum
þeirra sem lokið hafa fyrri bólusetningu og hins vegar að velja úr hópum þeirra sem ekki hafa fengið
bólusetningu.

Valið úr hópi þeirra sem lokið hafa fyrri bólusetningu
Til að velja úr þeim sem lokið hafa fyrri bólusetningu er „Staða bólusetningar“ sett sem „Aðeins fyrri
lokið“. Bólsetningarumdæmi, staðsetning og bóluefni er svo valið. Að auki er hægt að velja tímabil
fyrri bólusetningar. Smellt er á „Leita“ til að sækja niðurstöðurnar sem þá eru birtar í töflu. Hægt er
að raða töflunni og svo hægt velja fyrstu X einstaklingu úr töflunni í samræmi við þá röðun. Þegar
búið er að velja er smellt á boðunarhnappinn.

Valið úr hópi þeirra sem ekki hafa fengið bólusetningu
Til að velja úr þeim sem ekki hafa fengið bólusetningu er „Staða bólusetningar“ sett sem „Ekki hafin“.
Velja þarf sóttvarnarumdæmi og svo þá hópa sem leita á að einstaklingum í sem ekki hafa fengið
bólusetningu.

Þegar leitarskilyrðin hafa verið sett inn er smellt á „Leita“. Hægt slá inn fjölda þeirra sem velja á og
einnig að filtera þá út sem eiga virka boðun.

