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SARS-CoV-2: 
VEIRAN
COVID-19 : SJÚKDÓMURINN

• Ný tegund kórónuveiru

• Náskyld SARS

• Lægri dánartíðni

• Meira smitandi

• Alvarleiki veikinda mjög háður
aldri og undirliggjandi sjúkd.



SARS-CoV-2: 
VEIRAN
COVID-19 : SJÚKDÓMURINN

• Smitast aðallega með 
dropasmiti úr munn- eða 
nefholi

• Hósti

• Hnerri

• Við öndun/tal

• Af yfirborði

• Lifir frá nokkrum klst til 
nokkurra daga

• Saursmit?





SARS-CoV-2: 
VEIRANCOVID-19 : SJÚKDÓMURINN

• Einkenni koma 1-14 
dögum eftir smit

• Oftast 5

• Smitandi 1-3 dögum fyrir 
einkenni

• Margir “einkennalausir”

• Allt að 25% skv CDC

• Geta smitað
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DÁNARTÍÐNI 0.46%
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WHO-linkur: https://youtu.be/S9s5CnQAwL4

https://youtu.be/S9s5CnQAwL4


https://www.youtube.com/watch?v=mA1wqjaeKj0&t=7s

https://www.youtube.com/watch?v=mA1wqjaeKj0&t=7s


Hanskar og mengun: https://www.youtube.com/watch?v=dXU6VjjLFsw

Rétt í og úr hönskum: https://www.youtube.com/watch?v=iOnYD3A_XY4

https://www.youtube.com/watch?v=dXU6VjjLFsw
https://www.youtube.com/watch?v=iOnYD3A_XY4


Veiran lifir mismunandi eftir aðstæðum (t.d. tegund yfirborðs, hita og rakastigi umhverfis). 

Hún virðist lifa lengur utan líkama á hörðu og köldu yfirborði heldur en á mjúku efni eins og pappír





Viðbragðsáætlun
Ef upp koma veikindi á 

vinnustað

• Aðskilja hinn veika frá

• Fá grímu/bréfþurrku fyrir vitin

• Fá handspritt 

• Fá sérsalerni

• Plastpoka fyrir rusl

• Senda heim ef hann treystir sér

• Annars útnefna einn sem sinnir

• Fá eigið spritt, halda sig > 1m frá

• Gríma ef návígi

• Hringja eftir aðstoð

• 1700/112/heilsugæsla

• Skrá alla kontakta

• Muna eftir þeim sem þrífa



Gátlisti -
órofinn 
rekstur 
fyrirtækja
https://www.landlaeknir.is

/utgefid-

efni/skjal/item39466/

https://www.landlaeknir.is/utgefid-efni/skjal/item39466/


Starfsmenn með áhættuþætti

Sóttvarnarlæknir 30.03.2020

• “Einstaklingar með ákveðin undirliggjandi

vandamál eru einnig í aukinni hættu á 

alvarlegri sýkingu ef þeir smitast af COVID-19 

sjúkdómi. 

• “Þessi vandamál eru: Hjarta- og 

lungnasjúkdómar, sykursýki, langvinn

nýrnabilun og krabbamein.”

• “Ekki er vitað nákvæmlega hversu mikið aukin

hættan er ef þessi vandamál eru til staðar, en

þegar borin eru saman væg og alvarleg tilfelli

er greinilegt að ákveðin vandamál voru til

staðar hjá mun fleirum með alvarlegan

sjúkdóm en vægan sjúkdóm.”



Starfsmenn með áhættuþætti

Sóttvarnarlæknir 30.03.2020

• “Einstaklingar sem reykja virðast vera í aukinni

hættu á alvarlegum sjúkdómi en ekki er hægt að

útiloka að þar sé í raun langvinn lungnateppa

undirliggjandi vandamál sem eykur alvarleika

sjúkdómsins.” 

• “Á þessari stundu er óvíst hvort ónæmisbælandi

meðferð (s.s. sterar, methotrexate eða

líftæknilyf) auki líkur á alvarlegri

kórónaveirusýkingu.” 



Starfsmenn með áhættuþætti

Sóttvarnarlæknir 30.03.2020

• “Ekki er mælt með að fara til vinnu eða skóla þar

sem margir aðrir eru en einstaklingar sem vinna

einir eða með fáum öðrum sem einnig huga vel 

að hreinlæti geta mögulega sótt vinnu áfram.”

• “Hver einstaklingur þarf að meta þetta, e.t.v. í 

samráði við sinn lækni.” 

• “Í samráði við vinnuveitanda og skólayfirvöld

geta einstaklingar sem ekki eru veikir en eru með

áhættuþætti fyrir alvarlegum COVID-19 sjúkdómi

áfram stundað vinnu eða nám heiman frá sér ef

hægt er.”



Starfsmenn með áhættuþætti
https://efling.is/2020/03/18/rettur-til-launa-vegna-covid-
19/ 12.04.2020

• “Fólk sem sjálft ákveður að fara í sóttkví, gerir það á eigin

áhættu og kostað. Þeim sem eru í þessum hugleiðingum er

ráðlagt að hafa samband við launagreiðanda og tryggja að

fjarvist verði tekin af þessum ástæðum sem leyfi en ekki 

riftun á ráðningarsamningi.”

• “Ef fólk þjáist af kvíða vegna ástandsins og treystir sér ekki 

til vinnu og kýs að vera frekar í sóttkví, þá er bent á að

kvíði getur fallið undir veikindahugtak kjarasamninga og 

þar með rétt til launa í veikindum. Læknisfræðilegt mat þarf

þá að liggja fyrir, þ.e. vottorð.”

• “Athygli stjórnvalda hefur verið vakin á því að hafa þau

tilvik inni í nýju væntanlegum lögum þar sem launamaður

með undirliggjandi alvarlegan sjúkdóm fer sjálfur í sóttkví

að læknisráði. Málið er til meðferðar á Alþingi (17.3 2020)”

https://efling.is/2020/03/18/rettur-til-launa-vegna-covid-19/







