
 
Reglugerð nr. 1484 um takmörkun á samkomum vegnafarsóttar, 

samantekt dags. 22. desember 2021 

ALMANNAVARNANEFND HÖFUÐBORGARSVÆÐISINS BS. 
Skógarhlíð 14 – 105 Reykjavík – Sími 528 3000 

 

Reykjavík 22. desember 2021 
 
Efni: Reglugerð um takmörkun vegna farsóttar 
 
Takmörkunin tekur gildi 23. desember 2021 gildir til og með 12. janúar 2022, en aflétting eða 
framlenging á henni verður endurmetin af stjórnvöldum. Ef texta hér fyrir neðan ber ekki saman 
við reglugerðina þá gildir textinn sem birtur er í Stjórnartíðindum. 

Almennt er hvatt til þess að starfsfólk beri grímu í sínum störfum á gildistíma þessarar 
reglugerðar. 

Leikskólar og dagforeldar 

Hámarksfjöldi barna/nemenda 50 í hverju rými 

Hámarksfjöldi starfsfólks í rými 20 í sama rými 

Undanþága frá fjöldatakmörkun Í sameiginlegum umgangsrýmum á öllum 
skólastigum, svo sem við innganga, í anddyri 
og á göngum, er heimilt að víkja frá 
fjöldatakmörkun. 

Nálægðarmörk starfsfólks 2 metrar 

Nálægðarmörk leikskólabarna Engin 

Grímunotkun • Þar sem 2 m bil milli er ekki möguleg milli 
starfsfólks. 

• Börn fædd 2006 og síðar eru undanþegin. 

• Nær ekki til starfsfólks leikskóla í 
samskiptum við börn. 

Tilfærsla starfsfólks og nemenda milli 
hópa og rýma 

Heimil 

Skipulagt íþrótta, æskulýðs- og 
tómstundastarf 

Heimilt miðað við 50 börn 

• Foreldrar og aðstandendur skulu almennt ekki koma inn í skólabyggingar án sérstaks 
leyfis. Jafnframt skulu þau bera grímu. 

• Aðeins eitt foreldri fylgi börnum í aðlögun og fylgi ströngum reglum á staðnum. 

• Aðrir en starfsmenn skólanna skulu nota andlitsgrímur og gæta að 2 metra 
nálægðartakmörkunum ef þeir þurfa að koma inn í skólabyggingar t.d. starfsfólk 
skólaþjónustu eða vegna vöruflutninga.  

• Utanaðkomandi aðilar sem þurfa að koma í byggingar eiga að bera grímu og virða 2m 
nálægðarmörk. 

• Fylgja þarf viðmiðum um þrif þ.m.t. um þrif á leikföngum og búnaði. 

• Skólastjórnendur hafa jafnframt heimild til frekari takmarkanna eftir aðstæðum. 
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Grunnskólar 

Hámarksfjöldi barna/nemenda 50 í hverju rými 

Hámarksfjöldi starfsfólks í rými 20 í sama rými 

Undanþága frá fjöldatakmörkun Í sameiginlegum umgangsrýmum á öllum 
skólastigum, svo sem við innganga, í anddyri 
og á göngum, er heimilt að víkja frá 
fjöldatakmörkun. 

Nálægðarmörk starfsfólks 2 metrar 

Nálægðarmörk nemenda Leitast við að viðhafa 1 metra milli nemenda  í 
kennslustofu 

Grímunotkun • Þar sem 2 m bil milli er ekki möguleg milli 
starfsfólks. 

• Börn fædd 2006 og síðar eru undanþegin. 

Tilfærsla starfsfólks og nemenda milli 
hópa og rýma 

Heimil 

Skipulagt íþrótta, æskulýðs- og 
tómstundastarf 

Heimilit miðað við 50 börn 

Mötuneyti/matsalir 50 í hverju rými / hólfi 

• Foreldrar og aðstandendur skulu almennt ekki koma inn í skólabyggingar án sérstaks 
leyfis. Jafnframt skulu þau bera grímu. 

• Aðrir en starfsmenn skólanna skulu nota andlitsgrímur og gæta að 2 metra 
nálægðartakmörkunum ef þeir þurfa að koma inn í skólabyggingar t.d. starfsfólk 
skólaþjónustu eða vegna vöruflutninga.  

• Utanaðkomandi aðilar sem þurfa að koma í byggingar eiga að bera grímu og virða 2m 
nálægðarmörk. 

• Fylgja þarf viðmiðum um þrif þ.m.t. um þrif á búnaði. 

• Skólastjórnendur hafa jafnframt heimild til frekari takmarkanna eftir aðstæðum. 
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Frístundaheimili og félagsmiðstöðvar 

Hámarksfjöldi barna/nemenda 50 í hverju rými 

Hámarksfjöldi starfsfólks í rými 20 í sama rými 

Undanþága frá fjöldatakmörkun Í sameiginlegum umgangsrýmum á öllum 
skólastigum, svo sem við innganga, í anddyri og 
á göngum, er heimilt að víkja frá 
fjöldatakmörkun. 

Nálægðarmörk starfsfólks 2 metrar 

Nálægðarmörk barna 1 metrar 

Grímunotkun • Þar sem 2 m bil milli er ekki möguleg milli 
starfsfólks. 

• Börn fædd 2006 og síðar eru undanþegin. 

Tilfærsla starfsfólks og nemenda milli 
hópa og rýma 

Heimil 

Skipulagt íþrótta, æskulýðs- og 
tómstundastarf 

Heimilt miðað við 50 börn 

Mötuneyti/matsalir 50 í hverju rými / hólfi 

• Foreldrar og aðstandendur skulu almennt ekki koma inn í byggingar án sérstaks leyfis. 
Jafnframt skulu þau bera grímu. 

• Aðrir en starfsmenn skólanna skulu nota andlitsgrímur og gæta að 2 metra 
nálægðartakmörkunum ef þeir þurfa að koma inn í byggingar t.d. vegna vöruflutninga.  

• Utanaðkomandi aðilar sem þurfa að koma í byggingar eiga að bera grímu og virða 2m 
nálægðarmörk. 

• Fylgja þarf viðmiðum um þrif þ.m.t. um þrif á leikföngum og búnaði. 

• Stjórnendur hafa jafnframt heimild til frekari takmarkanna eftir aðstæðum. 
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Tónlistarskólar 

Hámarksfjöldi barna/nemenda 50 í hverju rými  

Hámarksfjöldi starfsfólks í rými 20 í sama rými 

Nálægðarmörk starfsfólks 2 metrar 

Nálægðarmörk nemenda í grunnskólum 1 metrar 

Nálægðarmörk leikskólabarna Engin 

Grímunotkun • Þar sem 2 m bil milli er ekki möguleg milli 
starfsfólks. 

• Börn fædd 2006 og síðar eru undanþegin. 

Tilfærsla starfsfólks og nemenda milli 
hópa og rýma 

Heimil 

• Foreldrar og aðstandendur skulu almennt ekki koma inn í skólabyggingar án sérstaks 
leyfis. Jafnframt skulu þau bera grímu.  

• Aðeins eitt foreldri fylgi börnum í aðlögun og fylgi ströngum reglum á staðnum. 

• Aðrir en starfsmenn skólanna skulu nota andlitsgrímur og gæta að 2 metra 
nálægðartakmörkunum ef þeir þurfa að koma inn í skólabyggingar t.d. starfsfólk 
skólaþjónustu eða vegna vöruflutninga.  

• Utanaðkomandi aðilar sem þurfa að koma í byggingar eiga að bera grímu og virða 2m 
nálægðarmörk. 

• Fylgja þarf viðmiðum um þrif þ.m.t. um þrif á leikföngum og búnaði. 

• Skólastjórnendur hafa jafnframt heimild til frekari takmarkanna eftir aðstæðum. 

 


