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Af hverju var ráðist í þessa 
áætlanagerð?

• Mikil fjölgun 
skemmtiferðaskipa og 
frekari fjölgun er líkleg

– Árlega koma upp 
vandamál vegna 
matarsýkinga

• Innleiðing IHR 2005                   
(cross border threat)

• Viljum vera viðbúin og efla 
áfallaþol sveitarfélaga 
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Einungis til á rafrænu formi!
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Sóttvarnaáætlunin:
• Styðst við fjölda laga og 

reglugerða. Nær til allra 
skipa nema herskipa og 
annarra skipa í 
opinberri eigu.

• Áhersla lögð á samvinnu 
og skýrt skipulag

• Sóttvarnalæknir (SVL) 
og 
Ríkislögreglustjóri(RLS) 
bera ábyrgð á virkjun 
að hluta eða að fullu



Sóttvarnir
Centre for Health Security and Infectious Disease Control

Markmið almannavarna áætlana:
• Tryggja skipulögð viðbrögð þegar skip á leið til 

hafnar, í höfn eða á leið frá Íslandi óskar eftir 
aðstoð vegna vegna veikinda um borð eða atviks 
sem getur ógnað lýðheilsu.

• Lágmarka áhrif smitandi tilfella eða 
mengunar/geislavirkni með því að fyrirbyggja 
dreifingu smits, vernda lýðheilsu, umhverfi og 
tryggja óskerta þjónustu til allra hlutaðeigandi. 

• Innleiða ákvæði IHR-2005 (alþjóða 
heilbrigðisreglugerðarinnar) og tryggja 
upplýsingamiðlun/samstarf  innanlands og yfir 
landamæri.
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Skilgreindar sóttvarnahafnir 
-beina skal skipum í þessar hafnir en atvik geta komið upp hvar sem er...:  
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Staðbundar 
upplýsingar 
er að finna í 

viðauka 
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Svona áætlun virkjast eftir sk. 
áhættumat:

• Niðurstaða fyrsta áhættumats (tafla 3.1 í áætluninni)                       

er forsenda virkjunar,  framkvæmt af vakthafandi 
lækni og umdæmis/svæðis -SVL í samvinnu við 
SVL, heilbrigðiseftirlit og aðra hlutaðeigandi. 
Stöðugt samráð umd/svæ-SVL og lögreglustjóra 
umdæmis, 

• Lögreglustjóri og umd/svæ SVL óska eftir virkjun í 
samræmi við niðurstöður áhættumats.

• Eftir virkjun tekur AST innan umdæmis við stjórn 
aðgerða (umd/svæ-SVL og lögreglustjóri) – Þið 
eigið fulltrúa í aðgerðastjórn
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Þið eruð hluti af upplýsingaöflun f. 
áhættumatið

• Það er endurtekið eins oft og þurfa þykir

• Gert í samvinnu við hlutaðeigandi aðila

– Skipstjóri og útgerð

• Læknir um borð? Umboðsmaður skips?

– Umdæmislæknir sóttvarna/lögreglustjóri

– Hafnarstjóri

– Heilbrigðiseftirlit

• Aðrir eftir eðli atviks

– MAST, UST eða Geislavarnir ríkisins

– Almannavarnir og Landhelgisgæslan

– Alþjóðlegir samstarfsaðilar (ECDC, WHO)

– Eiturefnasérfræðingar
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Niðurstaða áhættumats

• Eðli atburða er mjög mismunandi

– Getur verið einn farþegi með alvarlegan smitsjúkdóm 
eins og ebólu

– Eða margir farþegar og starfsmenn með uppköst 
líklega af völdum nóróveiru

• Lýsa atburði

• Meta hugsanlegar afleiðingar

• Eru skaðaminnkandi aðgerðir mögulegar?

• Þarf að virkja áætlun? ef já, á hvaða stigi?

– Hvaða hluta áætlunarinnar þarf að virkja?
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Góðar töflur í áætluninni-hvaða uppl. 
Þarf?  
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Boðun

112 boðar þá sem eru í 
skráðir í Bjargargrunn

• SVL upplýsir starfsmenn 
heilbrigðisþjónustu

• LHG upplýsir 
hafnarstjóra og 
umboðsmenn skipa

• Avd-RLS upplýsir 
löggæslu og fulltrúa 
annarra stofnana sem 
þurfa þykir
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– Tengsl við aðrar áætlanir:

• Hafnar- og siglingavernd

• Mengun innan hafna 

• Mengun utan hafnarsvæða

– www.lhg.is

– www.ust.is

• Viðbragðsáætlun Faxaflóahafna 
vegna bráðamengunar

• Matarbornir sjúkdómar

– www.mast.is

• Hópslys á sjó

– www.almannavarnir.is

http://www.lhg.is/
http://www.ust.is/
http://www.mast.is/
http://www.almannavarnir.is/
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Til leiðbeiningar um matareitranir!

Leiðbeiningar vegna 
matarborinna sjúkdóma 
http://www.mast.is/library/Upplysin
gar/VidbragdsaaetlunMatarbornirsju
kdomar1603.pdf

http://www.mast.is/library/Upplysingar/VidbragdsaaetlunMatarbornirsjukdomar1603.pdf


Sóttvarnir
Centre for Health Security and Infectious Disease Control

33 gátlistar í áætlunni f. Mismunandi 
viðbragðsaðila:  

Gátlistar eru  skráðir fyrir 
þá viðbragðsaðila sem 
hafa skilgreint hlutverk í 
viðbragði vegna atviks.  
Frekari leiðbeiningar í 
eigin áætlunum 
viðbragðsaðila og í 
fylgiskjölum þessarar 
áætlunar. 
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Verkefni viðbragðsaðila (gátlistar)

• Niðurstaða áhættumats 
ræður stigi virkjunar

Verkefni á óvissustigi
Verkefni á hættustigi

Verkefni á neyðarstigi

• Hver viðbragðsaðili gerir 
eigin áætlun og tengir við 
heildaráætlun. 

• Uppfærir eigin áætlanir  
þegar þörf er á.
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Rifjið upp hvar viðkomandi 
starfssvæði eru í ykkar höfn

Hver skilgreind sóttvarnahöfn 
innan sóttvarnaumdæmis 

afmarkar vettvang

Starfssvæði innan vettvangs / innan 
hafnar eru skilgreind í 
vettvangsstjórahefti

gagnlegt f. hafnarstjóra að ákvarða 
staðsetningar verkþátta í sinni höfn í 
samvinnu við AV
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Uppsetning starfssvæða er eins í 
mörgum áætlunum

Þessar töflur mynda 
grunn að eigin 
áætlunum hafna.  
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Takk fyrir:-
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