
Viðbrögð við COVID-19 smiti

Grunur um smit

Starfsfólk: Ef starfsmaður finnur fyrir einkennum sem honum þykja líkjast Covid-19 á
hann að halda sig heima og hafa samband við heilsugæslu án tafar og panta tíma fyrir
sýnatöku. Fólk er beðið að koma ekki á heilsugæslustöðvar án þess að hafa samband
fyrst. Á sama tíma lætur hann yfirmann sinn eða samstarfsfélaga í skólanum vita um
þessar grunsemdir.

Nemendur: Ef nemandi finnur fyrir einkennum Covid-19 á hann án tafar að hafa sam-
band við heilsugæslu og fá tíma fyrir sýnatöku. Fólk er beðið að koma ekki á heilsugæslu
heldur hafa samand. Að sama skapi er fólk beðið að koma alls ekki í háskólann ef það
grunar að það sé smitað.

Landlæknisembættið hefur gefið út ágætar leiðbeiningar um viðbrögð sem allir ættu
að kynna sér, sérstaklega yfirmenn: Sjá hér

Staðfest smit

Ef smit er staðfest byrjar smitrakning undir stjórn Smitrakningarteymis almannavarna.
Smitrakningateymið hefur samband við hinn smitaða og síðan við samstarfsfólk ef þess
gerist þörf.

• Starfsmenn skulu láta sinn yfirmann eða sitt samstarfsfólk vita ef þeir fá staðfest-
ingu á smiti og nemendur láta deildarskrifstofu eða sviðsskrifstofu vita eftir atvik-
um.

• Yfirmenn og skrifstofur sem fá tilkynningu um smit:

– Tilkynna smitið til neyðarstjórnar í tölvupósti: neydarstjorn@hi.is

– Senda tilkynningu á starfsmenn í þeirri byggingu þar sem hinn smitaði vinnur.
Ath. Ekki skal greina frá nafni þessa smitaða nema að fengnu upplýstu sam-
þykki.

• Gerðar verða ráðstafanir til að sótthreinsa vinnusvæði hins smitaða og snertifleti á
almennum svæðum.

• Samstarfsfólk beðið að gæta sérstaklega vel að samskiptafjarlægð og handþvotti eins
og almennar leiðbeiningar kveða á um.

Samstarfsfólk hins smitaða ræðir málið og metur aðstæður. Þeir sem telja sig hafa ver-
ið í nánu samneyti við hinn smitaða eiga að fara í úrvinnslusóttkví á meðan smitrakn-
ingateymið vinnur en fái þeir ekki skilaboð frá smitrakningateyminu samdægurs eða
næsta dag eru þeir lausir allra mála. Ferli smitrakningar er lýst hér.

Yfirveguð viðbrögð

Það er mjög mikilvægt að viðbrögð háskólans og starfsmanna hans séu yfirveguð. Sá sem
veikist er sendur heim og við fylgjum fyrirmælum almannavarna og treystum ráðlegging-
um þeirra. Aðeins smitrakningateymið sendir fólk í sóttkví eða einangrun.
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https://www.landlaeknir.is/servlet/file/store93/item38919/Lei%C3%B0beiningar-framl%C3%ADnustarfsmenn%2010032020_KSJ-IM.pdf
https://www.landlaeknir.is/servlet/file/store93/item41434/Lei%C3%B0beiningar%20ef%20upp%20kemur%20smit%20%C3%A1%20vinnust%C3%B6%C3%B0um%20-%2030.04.2020.pdf 

