Reglugerð nr. 177/2022 um takmörkun á samkomum vegna farsóttar,
samantekt dags. 11. febrúar 2022

Reykjavík 14. febrúar 2022
Efni: Reglugerð um takmörkun vegna farsóttar nr. 177/2022
Takmörkunin tekur gildi 12. febrúar 2022 gildir til og með 25. febrúar 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.
Eftirfarandi eru helstu atriði og breytingar sem tengjast skólastarfi:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.

Reglugerð um takmörkun á skólastarfi fellur brott. Þar með gilda almennar reglur um
samkomutakmarkanir í skólum, þó með undantekningum til rýmkunar.
Reglur um einangrun verða óbreyttar, 5 dagar.
Afnám sóttkvíar vegna smita innanlands
Útsettir fyrir smiti verður ekki lengur skylt að sæta smitgát þótt áfram sé hvatt til hennar og þar
með fellur jafnframt brott skylda til sýnatöku í lok smitgátar.
Almennar fjöldatakmarkanir fara úr 50 í 200 manns innandyra.
Fjöldatakmarkanir utandyra falla brott.
Nálægðartakmörkun er a.m.k. 1 meter á milli einstaklinga sem ekki eru í nánum tengslum.
Nálægðartakmörkun taka ekki til barna sem fædd eru 2016 og síðar
Aðeins verður skylt að bera grímu ef ekki er hægt að viðhafa 1 metra reglu. En börn fædd 2006
og síðar eru undanþegin grímuskyldu.
Heimilt er að halda skólaskemmtanir í grunn- og framhaldsskólum án nokkurra takmarkana.
Heimilt í sameiginlegum umgangsrýmum innandyra á öllum skólastigum, svo sem við innganga, í
anddyri og á göngum, sem og í mötuneytum, að víkja frá fjöldatakmörkun að því gefnu að
starfsfólk og nemendur fæddir 2005 og fyrr noti andlitsgrímur.
Jafnframt er blöndun hópa heimil á öllum skólastigum og starfsfólki er heimilt að fara milli rýma.
1 metra nálægðartakmörkun gildir hvorki á skólaskemmtunum, né í skólastofum á öllum
skólastigum.
Kennurum og öðrum starfsmönnum er ekki skylt að bera grímu í samskiptum við nemendur í
leik- og grunnskólum.

Hér fyrir neðan er samantekt yfir helstu breytingar fyrir,
•

Leikskólar og dagforeldar

•

Grunnskólar

•

Frístundaheimili og félagsmiðstöðvar

•

Tónlistarskólar

Ef stjórnendur þurfa almenna ráðgjöf um málefni tengd Covid-19 er hægt að hringa í
bakvaktarsíma AHS 547 1122. Bakvaktin er starfrækt alla daga milli kl. 10:00 og 22:00. Einnig er
hægt að senda inn fyrirspurnir á netfangið ahs@shs.is.
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Leikskólar og dagforeldar
Hámarksfjöldi barna/nemenda
Hámarksfjöldi starfsfólks í rými
Undanþága frá fjöldatakmörkun

Nálægðarmörk starfsfólks
Nálægðarmörk leikskólabarna
Grímunotkun

Tilfærsla starfsfólks og nemenda milli
hópa og rýma
Skipulagt íþrótta, æskulýðs- og
tómstundastarf

Engin takmörk
200 í sama rými
Í sameiginlegum umgangsrýmum á öllum skólastigum, svo
sem við innganga, í anddyri og á göngum, er heimilt að
víkja frá fjöldatakmörkun
1 meter.
Engin
• Þar sem 1 m bil milli er ekki möguleg milli starfsfólks
• Börn fædd 2006 og síðar eru undanþegin
• Nær ekki til starfsfólks leikskóla í samskiptum við börn
Heimil
Íþróttaæfingar og -keppnir innandyra eru heimilar, með
og án snertingar með allt að 200 manns í rými. Börn fædd
2016 og síðar eru þó ekki talin með í gestafjölda

•

Viðvera foreldra og aðstandanda skal skipulögð þannig að þau þurfi ekki að nota
hreinlætis- eða mataraðstöðu í byggingunni og skulu þeir gæta að minnst 1 metra
nálægðartakmörkun jafnt sín á milli sem og gagnvart starfsfólki. Ef ekki er unnt að tryggja
1 metra nálægðartakmörkun skal nota andlitsgrímur samkvæmt reglugerð. Mikilvægt er
að horfa til aðstæðna og rýmis, en við ákveðnar aðstæður býður rýmið ekki upp á 1m
nálægðartakmörk og eru því foreldrar og aðstandendur beðnir um að bera grímu í
skólabyggingunni

•

Aðrir en starfsmenn skólanna skulu gæta að 1 metra nálægðartakmörkunum ef þeir þurfa
að koma inn í skólabyggingar t.d. starfsfólk skólaþjónustu eða vegna vöruflutninga. Ef ekki
er unnt að tryggja 1 metra nálægðartakmörkun skal nota andlitsgrímur.

•

Skólastjórnendur hafa jafnframt heimild til frekari takmarkana eftir aðstæðum.
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Grunnskólar
Hámarksfjöldi barna/nemenda
Hámarksfjöldi starfsfólks í rými
Undanþága frá fjöldatakmörkun

Nálægðarmörk starfsfólks

200 í sama rými
200 í sama rými
Í sameiginlegum umgangsrýmum á öllum skólastigum, svo
sem í mötuneytum, við innganga, í anddyri og á göngum
er heimilt að víkja frá fjöldatakmörkun að því gefnu að
starfsfólk noti andlitsgrímur
• 1 meter á milli starfsfólks.
• Gildir ekki á skólaskemmtunum né í skólastofum.

Nálægðarmörk nemenda

• 1 meter.
• Gildir ekki á skólaskemmtunum né í skólastofum.

Grímunotkun

• Þar sem 1 meters bil milli er ekki möguleg milli
starfsfólks
• Í sameiginlegum umgangsrýmum
• Kennarar og öðrum starfsmönnum er ekki skylt að bera
grímu í samskiptum við nemendur
• Börn fædd 2006 og síðar eru undanþegin

Tilfærsla starfsfólks og nemenda milli
hópa og rýma
Skipulagt íþrótta, æskulýðs- og
tómstundastarf
Útisvæði

Heimil
Íþróttaæfingar og -keppnir innandyra eru heimilar, með og
án snertingar með allt að 200 manns í rými
Fjöldatakmarkanir gilda ekki á útisvæðum

•

Allir sem koma inn í skólabyggingar eins og t.d. foreldrar, starfsfólk skólaþjónustu eða
vegna vöruflutninga skulu gæta að minnst 1 metra nálægðartakmörkun jafnt sín á milli
sem og gagnvart starfsfólki og nemendum. Ef ekki er unnt að tryggja 1 metra
nálægðartakmörkun skal nota andlitsgrímur.

•

Skólastjórnendur hafa jafnframt heimild til frekari takmarkanna eftir aðstæðum.

ALMANNAVARNANEFND HÖFUÐBORGARSVÆÐISINS BS.
Bakvakt AHS er starfrækt alla daga frá 10.00 til 22.00 - Sími bakvaktar AHS er 547 11 22 - Netfang ahs@shs.is – Heimasíða ahs.is

Reglugerð nr. 177/2022 um takmörkun á samkomum vegna farsóttar,
samantekt dags. 11. febrúar 2022

Frístundaheimili og félagsmiðstöðvar
Hámarksfjöldi barna/nemenda
Hámarksfjöldi starfsfólks í rými
Undanþága frá fjöldatakmörkun

Nálægðarmörk starfsfólks

200 í sama rými
200 í sama rými
Í sameiginlegum umgangsrýmum á öllum skólastigum, svo
sem í mötuneytum, við innganga, í anddyri og á göngum er
heimilt að víkja frá fjöldatakmörkun að því gefnu að
starfsfólk noti andlitsgrímur
• 1 meter á milli starfsfólks.
• Gildir ekki á skólaskemmtunum né í skólastofum

Nálægðarmörk barna

• 1 meter.
• Gildir ekki á skólaskemmtunum né í skólastofum

Grímunotkun

• Þar sem 1 meters bil milli er ekki möguleg milli
starfsfólks
• Í sameiginlegum umgangsrýmum
• Kennarar og öðrum starfsmönnum er ekki skylt að bera
grímu í samskiptum við nemendur
• Börn fædd 2006 og síðar eru undanþegin

Tilfærsla starfsfólks og nemenda milli
hópa og rýma
Skipulagt íþrótta, æskulýðs- og
tómstundastarf
Útisvæði

Heimil
Íþróttaæfingar og -keppnir innandyra eru heimilar, með og
án snertingar með allt að 200 manns í rými
Fjöldatakmarkanir gilda ekki á útisvæðum

•

Allir sem koma inn í skólabyggingar eins og t.d. foreldrar, starfsfólk skólaþjónustu eða
vegna vöruflutninga skulu gæta að minnst 1 metra nálægðartakmörkun jafnt sín á milli
sem og gagnvart starfsfólki og nemendum. Ef ekki er unnt að tryggja 1 metra
nálægðartakmörkun skal nota andlitsgrímur.

•

Skólastjórnendur hafa jafnframt heimild til frekari takmarkanna eftir aðstæðum.
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Tónlistarskólar
Hámarksfjöldi barna/nemenda
Hámarksfjöldi starfsfólks í rými
Undanþága frá fjöldatakmörkun

Nálægðarmörk starfsfólks

200 í sama rými
200 í sama rými
Í sameiginlegum umgangsrýmum á öllum skólastigum, svo
sem í mötuneytum, við innganga, í anddyri og á göngum er
heimilt að víkja frá fjöldatakmörkun að því gefnu að
starfsfólk noti andlitsgrímur
• 1 meter á milli starfsfólks.
• Gildir ekki á skólaskemmtunum né í skólastofum

Nálægðarmörk barna

• 1 meter.
• Gildir ekki á skólaskemmtunum né í skólastofum

Grímunotkun

• Þar sem 1 meters bil milli er ekki möguleg milli
starfsfólks
• Í sameiginlegum umgangsrýmum
• Kennarar og öðrum starfsmönnum er ekki skylt að bera
grímu í samskiptum við nemendur
• Börn fædd 2006 og síðar eru undanþegin

Tilfærsla starfsfólks og nemenda milli
hópa og rýma

Heimil

•

Allir sem koma inn í skólabyggingar eins og t.d. foreldrar, starfsfólk skólaþjónustu eða
vegna vöruflutninga skulu gæta að minnst 1 metra nálægðartakmörkun jafnt sín á milli
sem og gagnvart starfsfólki og nemendum. Ef ekki er unnt að tryggja 1 metra
nálægðartakmörkun skal nota andlitsgrímur.

•

Skólastjórnendur hafa jafnframt heimild til frekari takmarkana eftir aðstæðum.
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