Fundur lögreglustjóra með bæjar- og sveitarstjórum haldinn 27.
október 2020 kl. 11:00 með fjarfundabúnaði.
Mætt: Frá lögreglustjóra: Kjartan Þorkelsson, Björn Ingi Jónsson og Sveinn Kristján Rúnarsson. Fulltrúar
sveitarfélaga í umdæmi lögreglustjórans á Suðurlandi. Einnig sat fundinn Elín Freyja Hauksdóttir,
umdæmislæknir sóttvarna. Ásta Stefánsdóttir tók niður punkta úr umræðum.

Covid staðan og verkefni tengd stöðunni.
Björn Ingi – á fundi með sóttvarnalækni í morgun var farið yfir stöðuna verið er að vinna í
Landakotssmitinu, 300 í sóttvkí og tæp 30 í einangrun. Hræddir um samfélagssmit útfrá Landakoti.
Næstu 2-3 dagar skera úr um það. Líklega verður óbreytt með landamæraskimun, 20% eru að greinast
í seinni greiningu. Umræða um að hvetja fólk til að fara ekki út á land. Þar á meðal eru umræður vegna
rjúpnaveiða.
Elín Freyja – smit á Sólvöllum kom upp sl föstudag, þar hafði verið tekið við einstakling frá Landakoti,
sem bar smit. Eru að klóra í bakkann með að manna stofnunina. Til stóð að fara með hópinn á Eir en
það datt uppfyrir vegna mönnunarvanda. 4 hafa verið fluttir á Landspítala. Aðalvandinn er að einangra
á milli þeirra sem eru í einangrun og sóttkví. Þröngt húsnæði sem bíður ekki upp á mikið. Settur verður
upp bráðabirgðaveggur til að skipta rýminu. Fólk af HSU hefur mannað og verið sent ákall á aðrar
stofnanir og reynt að skapa samstöðu milli hjúkrunarheimila um að senda fólk. Lsp er mjög leiður yfir
að þetta sé frá þeim komið og eru því að ganga lengra en þeir myndu annars gera. Teymi frá þeim er
að koma á eftir til að taka stöðuna á þeim sem hafa greinst jákvæðir og meta hvort það sé hægt að
gera eitthvað til að koma í veg fyrir innlögn. Þessi staða getur komið upp á hvaða hjúkrunarheimili og
stofnun sem er. Samstaða skiptir öllu máli.
Staðan á Suðurlandi er svipuð og hefur verið, margir hafa útskrifast en síðan bættist við á Sólvöllum.
Útfrá þessu smiti er strax komið 3ju gráðu smit. Allir eiga að vera komnir í sóttkví sem tengjast þessu.
Þeim fækkar á svæðinu sem eru með lögheimili annarsstaðar, þannig að þeim virðist fækka sem fara í
sumarhús í einangrun.
Viðbrögð eftir rekstrarformum er misjafnt, það er alltaf spurning hver borgar. Ef þetta hefði verið
heimili á vegum HSU þá hefði starfsfólk verið flutt á milli deilda. Þarna kemur HSU inn sem ráðgjöf og
stuðningur og hjálpa þeim að hjálpa sér sjálf. Fleiri sjálfseignarstofnanir eru til á svæðinu, þar á meðal
mjög stór heimili. Reynt er að horfa framhjá þessu varðandi aðkomu HSU, eru að sinna
heilbrigðisþjónustu á fólki sem er í neyð. Stjórnin í þessu tilviki er mjög lausnamiðuð og þiggur alla
aðstoð og þar hefur ekki komið upp umræða um fjármál þessu tengd.
Umræða varð um að þetta ástand leiðir í ljós talsverða áhættu hjá sjálfseignarstofnunum, sem
heilbrigðisráðuneytið þarf að taka á. Einnig var rætt um hvort það sé æskilegt að fólk flæði á milli
stofnana. Elín gat þess að það sé hægt að verja starfsfólk mjög vel með búnaði sem það hefur og
fræðslu. Allar varúðarráðstafanir eru notaðar, ávinningur af flæði í neyðarástandi er svo mikill að það
verður að nota þessar leiðir. Hvaða heimili á Suðurlandi sem er getur lent í svona aðstæðum og myndi
þá þiggja aðstoð frá öðrum. Það verður líka til lærdómur í þessu ferli sem nýtist áfram.
Á síðasta fundi var rætt um starfsfólk af erlendum uppruna, skoðað hefur verið með leiðbeiningar og
á að styðjast við leiðbeiningar frá covid, en ekki búa til sérleiðbeiningar. Sveitarfélögin brýni fyrir sínu
starfsfólki af erlendum uppruna að fara eftir leiðbeiningum sem eru inni á covid.is ef það hyggur á
ferðalög.
Næsti fundur eftir viku. Fundi slitið kl. 11:40.

