
   

Oft er þörf, en nú er brýn nauðsyn. 

Allir þurfa að virða heimsóknarreglur Hrafnistu, 

það er ekki eingöngu heilsa þíns íbúa að veði 

heldur heilsa allra hinna líka. 

Ekkert má út af bregða svo COVID-smit berist inn á Hrafnistu. Það er ljóst ef horft er til 

hópsýkinga í samfélaginu í ágústmánuði og hvað lítið þarf til að staða mála breytist til hins 

verra á stuttum tíma. Það er ekki tímabært að draga úr sóttvörnum. 

 

Við  ítrekum og minnum á heimsóknarreglur Hrafnistu sem tóku gildi 1. ágúst síðastliðinn. 

Mikilvægt er að fylgja eftirfarandi: 

• Einn ákveðinn aðstandandi hefur heimild til að koma í heimsókn á 

heimsóknartíma sem er frá kl. xx:xx. Húsin eru læst á öðrum tímum 

sólarhringsins. 

• Við biðjum ykkur að reyna að hafa sama aðstandanda sem er að koma í 

heimsókn, því það dregur úr líkum á smiti. Biðjum þann aðstandanda að viðhafa 

eins mikla sóttkví heima og hægt er. 

• Börn eiga ekki að koma í heimsókn ef þau þurfa fylgdarmann. Ef þau þurfa 

fylgdarmann eru tveir að koma í heimsókn og það samræmist ekki reglunum. 

• Ættingi skal fara beint inn á herbergi íbúa og vera þar á meðan heimsókn stendur. 

Ekki er heimilt að dvelja í eldhúsi, borðstofu, setustofu eða öðrum miðrýmum 

deilda á meðan á heimsókn stendur. 

Undanþága frá þessum reglum er skoðuð ef íbúi er alvarlega veikur. 

Við biðlum einnig til íbúa heimilanna að viðhafa eins mikla sóttkví og hægt er. Forðast með 

öllu verslunarferðir, stóra mannfagnaði (fleiri en 10) og heimsóknir. Samgangur á milli 

deilda innan Hrafnistu verður takmarkaður eins og hægt er, innan skynsamlegra marka. 

Við hvetjum alla gesti Hrafnistu til að hlaða niður smitrakningnarappi almannavarna 

Rakning C-19, ef þeir hafa ekki gert það nú þegar. 

Alls ekki koma inn á Hrafnistu ef: 

a. Þú ert í sóttkví  

b. Þú ert í einangrun eða að bíða eftir niðurstöðu úr sýnatöku 

c. Þú hefur verið í einangrun og ekki eru liðnir 14 dagar frá útskrift.  

d. Þú ert með COVID-19 lík einkenni (kvef, hósta, hita, höfuðverk, beinverki, 

þreytu, kviðverki, niðurgang o.fl.). 

e. Þú ert með einhver önnur almenn einkenni um veikindi. 

 

Við erum öll almannavarnir og ef við stöndum öll saman eru meiri líkur á að við náum að vernda 

okkar viðkvæmasta hóp. Þetta er alvara upp á líf og dauða og því biðjum við ykkur um að vera 

með okkur í liði. 

Kær kveðja, 

 

Neyðarstjórn Hrafnistu  28. ágúst 2020    


