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Inngangur 
Reykjanesbær hefur gripið til margvíslegra ráðstafanna í kjölfar neyðarstigs Almannavarna vegna 

Covid19 veirufaraldrar. Sett hefur verið á stofn Neyðarstjórn sem fundar nú daglega í kjölfar 

upplýsingafundar Almannavarna og Sóttvarnarlæknis og gerir ráðstafanir í samræmi við tilmæli þeirra 

hverju sinni. Viðbragðsáætlun hefur verið virkjuð og send öllum starfsmönnum Reykjanesbæjar með 

hvatningu í að fara eftir henni í einu og öllu. Markmið áætlunarinnar eru að stuðla að öryggi starfsmanna 

og lágmarka áhrif inflúensu-faraldursinns á rekstur sveitarfélagsins.  

Eftirfarandi er yfirferð á aðgerðum sem Reykjanesbær hefur gripið til þann 17. mars 2020 og hafa áhrif á 

starfsemi bæjarins. Eins og fyrr segir er staðan tekin daglega og ráðstafanir gerðar ef þörf er á frekari 

aðgerðum. 

Velferðarsvið 
Megin áhersla er lögð á að halda uppi órofa starfsemi eins lengi og hægt  er með sérstakri áherslu á 

viðkvæmustu hópana þ.m.t. börn og fjölskyldur, fatlað fólk, aldraða og fólk sem býr eitt.  

• Starfsemi Velferðarsviðs í Ráðhúsinu 

o Fjórir starfsmenn vinna í fjarvinnslu. 

o Barnavernd er skipt niður í tvö teymi og eru staðsett á tveimur hæðum í Ráðhúsinu.  

o Starfsmenn fjölskylduþjónustu hafa verið færðir til á skrifstofu, eru einir á skrifstofu fyrir 

utan stærri skrifstofu en þar eru tveir starfsmenn. 

o Starfsmenn taka símaviðtöl og sinna tölvusamskiptum við viðskiptavini.  Starfsmenn 

munu draga verulega úr viðtölum á skrifstofu T12. Starfsmenn munu þurfa í 

undantekningartilfellum taka viðtöl á T12, fara á heimili viðskiptavina og/eða  taka viðtöl 

við börn í skólum. 

o Búið er að skilgreina verkefni sem ekki geta fallið niður og ábyrgðarmenn en á þeim 

verkefnum og staðgenglar. 

• Björgin 

o Björgin er lokuð. Starfsmenn sinna þjónustu í gegnum síma og tölvupósta.  

o Hringt verður í þá notendur sem eiga bókuð viðtöl hjá ráðgjafa og þeim boðið upp á 

símaviðtal. 

o Stafsmenn munu fara á heimili fólks og taka viðtöl í undantekningartilfellum. 

o Starfsmenn munu skipta vinnurýminu á milli sína og leggja áherslu á 2 metra bili á milli 

starfsmanna. 

o (Allir taka tölvurnar með sér heim í lok dags ásamt heyrnartækjum fyrir Skype-

símabúnað í tölvu.) 

• Hæfingastöðin 

o Skert þjónusta er á Hæfingarstöðinni á meðan neyðaráætlun v. COVID-19 er í gildi og  

beiðnum um þjónustu forgangsraðað eftir þörfum og aðstæðum þjónustunotenda 

hverju sinni.  

▪ Þjónustunotendur í áhættuhóp eru hvattir til að halda sig heima fyrir.  

▪ Þeir þjónustunotendur sem eru ekki í áhættuhóp og búa í heimahúsum  eru að 

mæta í einhverju mæli en mjög takmarkaður fjöldi í einu. 
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▪ þjónustunotendum sem þurfa mikla þjónustu (t.d. við athafnir daglegs lífs) og 

eru ekki með búsetuþjónustu eru að á þjónustu heima fyrir frá starfsfólki 

Hæfingarstöðvarinnar eftir þörfum. 

• Dagdvalir 

o Dagdvölin á Nesvöllum er opin en með skerta starfsemi 

o Þjónustunotendur mæta hálfan daginn í dagdvölina þá daga sem þeir mæta venjulega 

allan daginn. Þjónustunotendum er því skipt í 2 hópa, annar kemur fyrir hádegi og hinn 

eftir hádegi og þrif fara fram á milli hópa. 

o Dagdvölin Selinu er með óskerta starfsemi eins og er 

o Verið er að skoða þörf á þjónustu heim í þeim tilvikum sem notendur sækja ekki 

dagdvalirnar m.a. heimsendingu matar, lyfjagjafir og félagsleg aðstoð. 

• Heimaþjónusta 

o Enn sem komið er eru allir að fá þjónustu sem þurfa en þegar við komum til með að 

þurfa að forgangsraða verður haft samband við alla hlutaðeigandi. 

o Morgunfundir starfsmanna hafa lagðir af tímabundið. 

o Mat á þjónustuþörf heldur áfram og verður forgangsraðað þar sem brýnast er.  

• Heimsendingar matar 

o Heimsending matur fellur EKKI niður, matur keyptur frá Hrafnistu og Ferðaþjónusta 

Reykjaness keyrir heim. 

• Búsetuúrræði 

o Í Búsetukjörnum fatlaðra er mikilvægt að halda úti þjónustu sem lengst. Þar er lögð 

áhersla á að takmarka heimsóknir og samskipti starfsmanna milli vakta og mikil áhersla 

lög á að gæta að hreinlæti og þrifum milli vakta.  

Í öllum tilvikum er lögð áhersla á að vinna skv. Leiðbeiningum Almannavarna og Embætti landlæknis.    

 

Fræðslusvið 
Grunnskólar 

Allir skólar hafa sett upp skipulag út frá tilmælum frá Almannavörnum, þ.e. að tryggja að ekki séu fleiri 

en 20 nemendur í sömu kennslustofu og að nemendurnir blandist ekki milli hópa, til dæmis í mötuneyti 

eða frímínútum. Eins hefur verið útbúið skipulag vegna þrifa eða sótthreinsunar í skólabyggingum eftir 

hvern dag. Eitt af markmiðum með að halda skólastarfi í samkomubanni, með þeim takmörkunum sem 

nauðsynlegar eru, er að færa nemendum daglega rútínu sem hjálpi til aukinnar virkni í að byggja upp 

jákvæðar lífsaðstæður í kringum nemendur meðan á óvissutíma stendur. Nánari útfærslu er að finna á 

heimasíðu hvers skóla.   

Helstu atriði: 

• Reynt að hafa svipað fyrirkomulag í öllum skólum en þó m.t.t. mannauðs og rýmis. 

• Nemendur í 1. – 6./7. bekk eru annan hvern dag í skólanum. 

• Nemendur í 7./8. bekk – 10. bekk sinna sínu námi heima með aðstoð kennara í gegnum tæknina. 

• Skipulag er komið fyrir þessa viku sem verður endurskoðað reglulega og aðlagað að aðstæðum 

hverju sinni 
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• Nemendur á unglingastigi fá námsefni og leiðbeiningar frá kennurum og umsjónarkennarar 

koma til með að vera í persónulegum samskiptum við nemendur sína að einhverju leiti  

• Skólunum hefur verið skipt upp í sóttvarnarrými 

• Reynt er að draga úr samskiptum á milli rýma og hafa 2 m á milli fólks sem vinnur ekki saman í 

rými 

• Reynt að skipuleggja þannig að systkini komi í skólann sömu daga, ef því er við komið 

• Gestakomur í skólann eru óheimilar og foreldrar eða aðrir gestir koma ekki inn í bygginguna, þau 

kveðja börnin sín við útidyr. 

• Matseðill frá Skólamat verður einfaldaður og hann afgreiddur inn í skólastofur.  

• Þeir sem eru skráðir í Frístund og eru í 1. og 2. bekk geta dvalið þar til kl. 15:00 þá daga sem þeir 

eru í skólanum.  

• Valgreinar falla niður   

 

Leikskólar  

Vegna þessarar stöðu sem upp er komin munum við nauðsynlega þurfa að skerða viðveru barna í 

leikskólanum. Nánari upplýsingar um starfsemi hvers leikskóla er að finna inni á heimasíðum þeirra. 

Viðmiðin eru eftirfarandi: 

• Helmingur barna verður samtímis í leikskólanum og systkini fylgjast að. 

• Helmingur starfsfólks mætir á sama tíma og fylgir viðkomandi barnahópi. 

• Opnunartími verður frá 7:30/7:45 og lokunartími 15:00/15:15. 

• Hvert barn mun fá skerta dvöl í leikskólanum. Hvert barn mætir annan hvern dag eða 2 daga í 

aðra vikuna og 3 hina. 

• Aðgengi foreldra inn í leikskólanum verður mjög takmarkað.  

o Foreldrar hafa einungis aðkomu í fataherbergi leikskólans og staldrar þar við eins stutt 

og mögulegt er, án þess þó að valda barni sínu streitu.  

o Miðað er við að einungis fáir foreldrar séu í fataherbergi í einu og aðeins 

einn aðili frá hverju barni.  

o Foreldrar eru beðnir um að snerta ekki hluti í fataherbergi að óþörfu og helst ekki annað 

en fatahólf síns barns og eigur þess. 

o Foreldrar eiga að tæma hólf barna sinna daglega.  

o Foreldrar gæti fyllsta hreinlætis hvað varðar fatnað barna, bæði inni- og útifatnað enda 

liggja fatahólf þétt saman. Þetta á einnig við um aðrar eigur barnanna. 

• Finni foreldri fyrir flensueinkennum er það beðið um að koma ekki inn í leikskólann. 

• Hafi börn flensueinkenni svo sem kvef eru foreldrar beðnir um að halda þeim heima. 

   

Tjarnarsel lokað 

Starfsmaður á Tjarnarseli var greindur með Covid19 veiruna sl. helgi. Allt starfsfólk er komið í sóttkví og 

einnig þau börn sem voru mætt 13.mars og eru á tveimur elstu deildunum. Börn sem ekki voru mætt 

þennan dag og börnin á tveimur yngri deildunum eru ekki í sóttkví. Leikskólinn opnar aftur mánudaginn 

30. mars.  
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Sérúrræði 

Enn er  boðið upp á þjónustu alla daga til að reyna að verja þessa viðkvæmu hópa:  

• Öspin: óbreytt starfsemi  

• Eikin: óbreytt starfsemi 

• Skjólið: óbreytt starfsemi 

• Björkin: óbreytt starfsemi 

  

Tónlistarskólinn 

• Tónfundir og tónleikar falla niður 

• Hóptímar (tónfræðigreinar, hljómsveitaæfingar, samspilsæfingar, opnar söngdeildir, lestrartímar 

söngdeilda og hóptímar Suzukideildar) falla niður.  

• Æfingar bjöllukórs falla niður 

• Tekið verður mið af fyrirmælum um 2 metra á milli fólks og hvatt til handþvottar. 

 

Fjörheimar 

Fjörheimar verða lokaðir en verið að skoða möguleika á opnun. 

 

Íþrótta- og tómstundastarf  

Það hafa komið tilmæli frá t.d. ÍSÍ að engar æfingar verið til 23. mars. Líklega munu flest félög fylgja þeim 

tillögum, höfum ekki heyrt frá þeim öllum. 

 

Starfsemi fræðslusviðs í Ráðhúsinu 

• Starfsfólk er hvatt til fjarvinnu 

• Starfsfólki skipt upp í tvo hópa – A  og B sem hafa aðgengi að Ráðhúsinu ólíka daga. 

• Nýta tæknina til fjarfunda 

• Áhersla á að þjónusta flest erindi í gegnum síma og/eða tölvu.  

• Heimsóknir í skólana falla niður þessar vikur. Starfsmenn verða aðgengilegir , en með öðrum 

hætti þessar vikur og leggja áherslu á fjarfundi/fjarlausnir til að veita þjónustu 

• Inntökufundir: ekki gert ráð fyrir þeim fyrst um sinn, ef til þeirra kemur verður það gert með 

fjarfundi. 

• Teymisfundir í skólum: í boði að taka þá í gegnum fjarfundarbúnað. 

• Athuganir: Skoða hvort hægt sé að sinna hluta þeirra með fjarlausnum.  

• Þjónusta við FS: Boðið uppá símaviðtöl við nemendur í þjónustu. 
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• Ráðgjöf til skólanna: Leggja áherslu á aðgengi í gegnum fjarfundi 

Skrifstofa stjórnsýslu 

• Starfsfólk sem getur unnið heiman frá sér hvatt til þess. 

• Mannauðsdeild skiptir með sér dögum mæta annan hvern dag og vinna heima hinn. 

• Skjaladeild skiptir einnig með sér dögum og hittist ekki á milli. Þá hefur sú deild komið upp kerfi 

þar sem skjölum er komið fyrir í þar til gerðum bakka til að minnka samgang milli deilda. 

• Þjónustuver hefur skipt upp starfsstöðvum svo að starfsmenn hittist ekki og þjónusta þess falli 

ekki niður ef upp kemur smit eða sóttkví. Takmörkuð þjónusta er í þjónustuveri og ekki opið fyrir 

fólk að koma í Ráðhúsið inn af götunni nema það eigi pantaðan tíma. Áhersla verður á að 

þjónustu íbúa í gegnum síma, tölvupóst og netspjall.  

• Notendaþjónusta Upplýsingatækni: Fjölgun starfsmanna í notendaþjónustu til að mæta álagi 

vegna fjarvinnu starfsmanna. 

• Aðrar starfsstöðvar aðlagaðar svo 2 metrar séu á milli þeirra. 

• (Ekki boða fólk á fundi eða mæta á fundi nem brýn nauðsyn sé á því.) 

• Starfsfólk sem er barnshafandi og í áhættuhóp gert kleift að vera heima. 

 

Fjármálaskrifstofa 

• Launadeild: Gerðar hafa verið ráðstafanir í launadeild að deildarstjóri og sérfræðingur eru aldrei 

á saman tíma í Ráðhúsinu . 

• Starfsfólk sem getur unnið heiman frá sér hvatt til þess eins við verður komið  

• Verið er að útbúa heimalausn fyrir gjaldkera og varagjaldkera.  

• Starfsstöðvar aðlagaðar svo 2 metrar séu á milli þeirra  

• Starfsfólk hvatt til að nýta Skype og tölvupóst til samskipa  

• Ekki boða fólk á fundi eða mæta á fundi nem brýn nauðsyn sé á því  

• Starfsfólk í áhættuhóp gert kleift að vera heima  

 

 Súlan 
• Starfsfólk sem getur unnið heiman frá sér hvatt til þess.  

• Starfsstöðvar aðlagaðar svo 2 metrar séu á milli þeirra. 

• Ekki boða fólk á fundi eða mæta á fundi nem brýn nauðsyn sé á því.  

• Starfsfólk sem er í áhættuhóp gert kleift að vera heima. 

• Bókasafni lokað frá og með 16. mars. 

• Duus safnahús opið og farið eftir tilmælum almannavarna um að gestir fari ekki yfir 100 og 2 

metrar á milli gesta.  

• Hljómahöll opin og farið eftir tilmælum almannavarna um að gestir fari ekki yfir 100 og 2 metrar 

á milli gesta 

• Verið er að leita leiða til þess að nýta rafræna miðlun við að miðla menningu á meðan 

samgöngubanni stendur.  
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Umhverfissvið 
• Lágmarks mönnun er í Umhverfismiðstöð og fólk kallað til eftir þörfum. 

• Starfsfólk sem getur unnið heiman frá sér hvatt til þess. 

• Starfsstöðvar aðlagaðar svo 2 metrar séu á milli þeirra. 

• Ekki boða fólk á fundi eða mæta á fundi nem brýn nauðsyn sé á því. 

• Starfsfólk sem er barnshafandi og í áhættuhóp gert kleift að vera heima.  

  

Reykjaneshöfn 
Eftirfarandi ráðstafanir eru nú í gildi varðandi starfsemi Reykjaneshafnar: 

Hafnsögumenn: Hafnsögumaður á langri vakt hefur viðveru á vinnustað og sinnir þeim störfum sem 

kallað er eftir. Hafnsögumaður sem er stuttur hefur viðveru heima tilbúinn til þess að mæta til vinnu 

þegar þess er óskað af stjórnendum hafnarinnar. Hafnsögumaður á frívakt er í óbreyttri stöðu. 

Aðrir starfsmenn: Aðrir starfsmenn hafa óbreytta viðveru og sinna þeim störfum sem þeim ber. 

Aðgangsstýring að hafnarskrifstofu: Vinnurými hafnarskrifstofu verður lokað fyrir öðrum en 

starfsmönnum og þeim sem hafnarstjóri heimilar aðgang. Öðrum, hvort sem það eru viðskiptavinir, vinir 

eða fjölskyldumeðlimir, er ekki heimil innkoma í vinnurýmið meðan annað er ekki ákveðið af 

hafnarstjóra. 

 

Almenningssamgöngur - strætó 
• Framhurð strætisvagna í Reykjanesbæ lokuð frá og með 14. mars. Viðskiptavinir eru 

vinsamlegast beðnir um að ganga inn um mið eða aftari dyr vagnsins. 

• Gjaldtöku í strætisvagna Bus4u Iceland verður ekki fylgt eftir á meðan á samkomubanni stendur. 

• Þeir viðskiptavinir, sem hafa tök á, eru beðnir um að ferðast með Strætó utan háannatíma til að 

minnka þrengsli og snertingar í vagninum. 

• Þrif hafa verið aukin 

• Viðskiptavinir hvattir til að fylgja fyrirmælum yfirvalda um sóttvarnir, vera meðvitaðir um 

smitleiðir veirunnar og ferðast ekki með almenningssamgöngum ef grunur leikur á smiti. 
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Heilbrigðisstofnun Suðurnesja 
Í ljósi neyðarstigs almannavarna vegna COVID-19 mun Heilbrigðisstofnun Suðurnesja í Keflavík og 

Grindavík gera talsverðar breytingar á almennri móttöku og vaktþjónustu og efla fjarþjónustu: 

• Tímabundið er almennri móttöku lokað og vaktmóttökufyrirkomulagi breytt, auk þess sem 

tímum í sykursýkismóttöku og til háls-, nef- og eyrnalækna er aflýst. 

• Haft verður samband við alla þá sem eiga bókaða tíma og reynt að leysa erindið símleiðis ef 

mögulegt er. Þetta er gert til að draga úr smithættu skjólstæðinga sem og starfsfólks. 

• Í neyð ráðleggjum við fólki að hringja í 112. 

• Fólki sem er í neyð og leitar á heilsugæslu er alltaf sinnt. 

• Öllum sem þurfa á vaktþjónustu að halda er bent á að hafa samband við heilsugæsluna í síma 

422 0500, eða bóka símatíma á www.heilsuvera.is 

• Símsvörun á HSS er allan daginn 8-20 og um helgar 10-20. Öllum skjólstæðingum verður vísað í 

símatíma hjá fagfólki. 

• Ungbarnavernd og mæðravernd verður áfram en tímar ef til vill færðir. Upplýsingar um frekari 

breytingar á starfseminni verður auglýst á heimsíðu HSS og Facebook-síðu HSS. 

Brunavarnir Suðurnesja 
Brunavarnir Suðurnesja hafa gripið til margvíslegra aðgerða til þess að draga úr hættu á smiti og 

veikindum hjá starfsmönnum og fylgja leiðbeiningum sóttvarnalæknis. 

 Helstu  aðgerðir sem gripið hefur verið til:  

1.  Lokað hefur verið fyrir allar heimsóknir á Slökkvistöð sem ekki eru bráðnauðsynlegar. 

2. Vaktir hittast ekki á vaktaskiptum, komandi vakt safnast saman í bílasal og fráfarandi vakt fer út 

um  inngang eftirlits. 

3. Dagmönnum hefur verið skipt í tvo hópa annar vinnur heiman frá sér aðra vikuna og hinn 

hópurinn  hina vikuna. 

4. Ef það gerist að veikindi verða á vöktum  þá munu dagmenn taka vaktir og leitað verður til þeirra 

starfsmanna sem eru  í varaliðinu og hafa sjúkraflutningaréttindi um að að taka vaktir. 

5. Slökkvistjórar vinna ekki saman á Slökkvistöð, annar er við vinnu heima hinn á skrifstofu. 

6. Lokað hefur verið á að starfsmenn  fari í líkamsrækt af vaktinni. 

7. Tilmælum Landlæknis um að heilbrigðisstarfsmenn fari ekki í utanlandsferðir nema að brýn 

nauðsyn sé á ferðinni hefur veri komið á framfæri við starfsmenn. 

8. Öll þrif sérstaklega á snertiflötum s.s. talstöðvum hurðarhúnum og s.v.f hefa verið aukin. 

9. Pöntuð hefur verið vél sem notuð er til sótthreinsunar á bílum og herbergjum. 

10. Öll samskipti við Neyðarlínu útköll og upplýsingar vegna útkalla fer fram í gegnum Tetra 

fjarskipti, við  höfum fjölgað  Tetra talstöðvum þannig að eftir hverja vakt eru þau tæki sem 

notuð hafa verið sett í sóttkví og komandi vakt fær talstöðvar sem ekki hafa verið í notkun 

11.  Samskipti dagmanna sem eru við vinnu á stöð við vakt eru í algjöru lágmarki. 

Brunavarnir Suðurnesja munu aðstoða starfsmenn HSS ef upp kemur Covid19 smit í Grindavík og þörf á 

sjúkraflutningum.  

 



Aðgerðir Reykjanesbæjar vegna Covid19   
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17. mars 2020 

Embætti lögreglustjórans á Suðurnesjum  

• Lokað hefur verið milli starfsstöðva þ.e. samgangur milli starfsstöðva er ekki til staðar. 

• Þjónustuver á Brekkustíg lokað fyrir þá sem koma og leggja fram kæru eða þurfa að bera upp 

erindi við lögreglu. Merkingar eru í hurðum bæði á Brekkustíg og Hringbraut og þær fær fólk sem 

þarf að ná í lögreglu, nauðsynlega að hringja í 112.  

• Símsvörun er virk og reynt að leysa ýmis mál í gegnum síma. 

• Starfsemi rannsóknardeildar hefur verið skipt í tvennt. Verið er að einmanna eins og hægt er 

starfsaðstöður innanhúss en unnið er í opnum rýmum.  

• Vaktinar eru sjálfbærar með að koma sér til og frá vinnu og verða vaktskipti að eiga sér stað 

þannig að lítill sem enginn samgangur er milli vakta. 

• Búið að opna aðgerð í AST aðgerðagrunni og afar mikilvægt að allir hlutaðeigandi bóki í 

grunninn. Þetta er fyrir þá sem eru í aðgeraðstjórn. VIð erum að keyra á takmarkaðri 

aðgerðastjórn þ.e. erum að vinna þetta í frá vinnustöðvum okkar EN það gæti auðveldalega 

komið til þess að við þyrftum að virkja hana að fullu. 

 

 

 

 

 


