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Samantekt
Skýrsla þessi lýsir gerð viðbragðsáætlunar sem ætluð er veitufyrirtækjum vegna farsóttar. Árið
2005 óskuðu heilbrigðisyfirvöld þess að Samorka hlutaðist til að lagt yrði mat á
lágmarksmönnun og aðföng veitufyrirtækja í farsóttartilviki. Þá var skipaður vinnuhópur sem
aflaði upplýsinga og skilaði skýrslu um málið.
Í mars 2006 óskaði Forsætisráðuneytið þess að Samorka lyki þeirri vinnu sem hafin var með
útgáfu fyrri skýrslu og ynni viðbragðsáætlun fyrir veitufyrirtæki vegna farsóttar. Sami
vinnuhópur var því boðaður til að úrvinnslu verkefnisins og starfaði hann á tímabilinu maí til
september 2006 að útgáfu þessarar stöðuskýrslu.
Skýrslan lýsir verkefninu, forsendum og vinnunni við gerð viðbragðsáætlunarinnar.
viðaukum skýrslunnar er að finna eftirfarandi:
•

Leiðbeiningar um gerð viðbragðsáætlunar.

•

Form fyrir viðbragðsáætlun.

•

Aðgerðalista til undirbúnings viðbragðsáætlunar.

•

Bréf Forsætisráðuneytisins.

Í

Skýrslan er nú send til félaga Samorku með hvatningu um að þau geri viðbragðsáætlun hvert
fyrir sig. Við þá vinnu geta þau tekið formin í viðaukum og aðlagað að sínum þörfum, strikað
út eða bætt við aðgerðum eftir því sem við miðað við umfang starfseminnar og stærð
veitusvæðis.
Fyrir liggur að í byrjun mars 2007 verður haldin landsæfing á vegum heilbrigðisyfirvalda um
viðbrögð vegna farsóttar og nýtist þessi vinna vel fyrir undirbúning æfingarinnar, auk þess að
búa fyrirtækið undir að takast á við aðstæður í farsóttartilviki.
Skýrslan er nú gefin út sem stöðuskýrsla þar sem vinna er enn í gangi hjá ýmsum vinnuhópum á
vegum yfirvalda við undirbúning viðbragðsáætlunar almannavarna og því nokkrum atriðum
ósvarað.
Uppfærsla á skýrslunni og viðbragðsáætluninni er fyrirhuguð þegar nánari upplýsingar liggja
fyrir og er stefnt að endurútgáfu um eða upp úr áramótum 2006/2007.

f.h. Samorku,

Eiríkur Bogason verkefnisstjóri

SK-2006-10-03.doc

bls. 1 af 13

Viðbragðsáætlun vegna farsóttar
Stöðuskýrsla

Inngangur
Í mars 2006 barst Samorku beiðni frá forsætisráðuneytinu um gerð viðbragðsáætlunar
veitufyrirtækja vegna farsóttar. Á árinu 2005 hafði verðið unnin skýrsla um lágmarksmönnun
og áhrif ferðatakmarkana á aðföng veitufyrirtækja. Vinnuhópur var skipaður og stefndi hann að
því að vinna grunn að viðbragðsáætlun sem nýst gæti öllum aðildarfélögum, stórum sem
smáum. Hópurinn tengdist þeirri vinnu sem fram fer á vegum yfirvalda og almannavarna vegna
heimsfaralds inflúensu. Fenginn var aðgangur að svæði verkefnisins á vef almannavarna.
Hópinn skipuðu fyrir hönd Samorku: Eiríkur Bogason, Sigurður Ágústsson og María Jóna
Gunnarsdóttir. Aðrir þátttakendur voru: Ásgeir Þ. Ólafsson RARIK hf, Guðmundur S.
Pétursson Landsvirkjun, Lúðvík B. Ögmundsson Landsneti og Þorgeir Einarsson OR. Inn í
vinnuhópinn kom á síðari stigum einnig Óskar Þ. Árnason LV. Dóra Hjálmarsdóttir VST var
ráðgjafi og starfsmaður hópsins. Skýrslan var unnin á tímabilinu maí til júlí 2006.
Leitað var upplýsinga frá ýmsum aðilum svo sem heilbrigðisyfirvöldum, almannavörnum og
stóriðju. Samvinna var höfð við Harald Briem sóttvarnalækni og eru honum þakkaðar góðar
ábendingar. Einnig var samvinna við vinnuhóp sveitarfélaga sem stýrt er af umhverfissviði
Reykjavíkurborgar.
Höfð var hliðsjón af viðbragðsáætlunum annarra þjóða og fyrirtækja erlendis, auk þess sem
gengið var í reynslubrunn þátttakenda.
Niðurstaðan er meðfylgjandi skýrsla með
leiðbeiningum um gerð viðbragðsáætlunar og rammi að viðbragðsáætlun með aðgerðalistum.
Þegar þessi skýrsla er skrifuð er vinna á vegum heilbrigðisyfirvalda og almannavarna enn í
fullum gangi. Þess vegna er þessi áætlun nú gefin út sem áfangaskýrsla til að veitufyrirtæki geti
hafið gerð eigin viðbragðsáætlunar. Skýrslan er send til félaga Samorku í pappír og á
tölvutæku formi. Skýrslan og áætlunin verða formlega gefin út um eða upp úr áramótum
2006/2007 þegar niðurstöður úr vinnu opinberra aðila liggja fyrir.
Fyrir liggur að í byrjun mars 2007 verður haldin landsæfing á vegum heilbrigðisyfirvalda um
viðbrögð vegna farsóttar og má búast við því að óskað verði þátttöku veitufyrirtækja sem og
ýmissa stofnana og fyrirtækja í landinu.
Veitufyrirtæki sem eru félagar í Samorku eru mjög mismunandi að stærð, allt frá smáum
fyrirtækjum í rekstri sveitarfélaga með 1 – 5 starfsmenn til stórfyrirtækja með hátt í 600
starfsmenn. Í mörgum tilvikum eru litlu fyrirtækin rekin sem hluti af þjónustu áhaldahúss
viðkomandi sveitarfélags. Fyrirtækin sinna annað hvort einu eða fleiri veitusviðum eftir
aðstæðum. Þau sinna einnig einum eða fleirum af eftirfarandi þáttum: framleiðslu, flutningi,
dreifingu og/eða sölu eftir eðli starfseminnar.
Almennt má fullyrða að þeim fjölda tæknimanna sem sinnir daglegum rekstri
veitufyrirtækjanna sé haldið í lágmarki. Því er í neyðartilviki eins og því sem hér um ræðir
helst unnt að draga saman starfsemi sem lýtur að stjórnun, sölu og markaðsmálum, en halda
verður uppi rekstri veitukerfa og nauðsynlegum viðgerðum.
Það er von Samorku að þessi vinna nýtist sem flestum veitufyrirtækjum sem undirbúningur
undir viðbrögð við farsótt og jafnvel til undirbúnings við gerð viðbragðsáætlana vegna annarra
neyðartilvika.
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Lýsing verkefnisins
Sögulegt yfirlit
Í gegn um tíðina hafa endurtekið geysað heimsfarsóttir og má finna lýsingu á 31 þeirra í
sögulegum heimildum. Á síðastliðnum 400 árum hafa orðið 2-3 heimsfarsóttir á hverri öld. Nú
eru liðin um 40 ár frá þeirri síðustu og má því ætla að kominn sé tími á þá næstu. Það sem
hefur einkennt heimsfarsóttir er að öll lönd verða fyrir áhrifum. Veikindi eru víðtæk, lyf og
bóluefni af skornum skammti og margir deyja. Efnahags- og þjóðfélagslegar afleiðingar eru
miklar og því þurfa öll lönd að vera viðbúin.
Síðustu heimsfarsóttir. Árið 1918 geisaði inflúensufaraldur um heimsbyggðina og létust í
þessum faraldi 40-50 milljónir manna um allan heim. Faraldur þessi var hin svo kallaða
Spænska veiki. Til Íslands barst Spænska veikin í lok október og breiddist hún hratt út í
Reykjavík. Rétt innan við 10.000 manns sýktust eða 65% íbúanna, flestir á fyrstu tveimur
vikunum. Í Reykjavík létust 258 manns eða 2,86% þeirra sem veiktust og var dánartíðni hæst
meðal fólks á aldrinum 20-40 ára. Alls létust 484 á landinu öllu eða um 0,5% þjóðarinnar.
Settar voru upp sýkingavarnir til að hindra útbreiðslu veikinnar sem urðu til þess að veikin barst
hvorki norður í land né austur fyrir Flúðir.
Árið 1957 geisaði annar innflúensufaraldur, Asíu inflúensan. Þessi heimsfarsótt var ekki eins
mannskæð eins og Spænska veikin en þó létust um 2 milljónir manna. Árið 1968 varð svo
þriðji inflúensufaraldurinn á öldinni, Hong Kong inflúensan. Í þeim faraldri lést um 1 milljón
manna. Á Íslandi ollu þessir faraldrar hækkaðri dánartíðni aðallega meðal eldra og veikburða
fólks.
Möguleg þróun farsóttar - ,,veitulíkanið”
Gerð hafa verið líkön um mögulega þróun farsóttarinnar í mismunandi þjóðlöndum. Þau
byggja öll á reynslu fyrri farsótta og þeirri reynslu sem þjóðlöndin höfðu af þróun Spönsku
veikinnar 1918. Líkönin gera m.a. ráð fyrir vægri eða skæðri farsótt og að hún geti gengið yfir
á 12 – 36 vikum, í einum til þremur bylgjum. Ekki er gert ráð fyrir að sýkingartíðni verði meiri
en 50 %, þannig að verði bylgjurnar fleiri en ein má gera ráð fyrir vægari faraldri. Dánartíðni
er metin á bilinu 0,1 – 2,5 % eftir því hversu skæð farsóttin verður. Yfirvöld í þeim löndum
sem gefið hafa út viðbragðsáætlanir beina einnig ákveðnum leiðbeiningum til fyrirtækja í
landinu varðandi umfang aukinna fjarvista vegna veikinda.
Yfirvöld á Íslandi hafa til þessa ekki gefið út spá um ferli farsóttarinnar. Skv. mati
sóttvarnarlæknis Haraldar Briem væri rétt að gera ráð fyrir að farsóttin kæmi í einni skæðri
bylgju, að 50% þjóðarinnar myndu veikjast á 12 vikum og að dánarhlutfall gæti orðið 1,5%.
Til þess að veitufyrirtækin gætu metið aðstæður, aðgerðir og áhrif út frá sambærilegum
forsendum var þróað líkan um ferli farsóttarinnar á grundvelli neðangreindra atriða og því gefið
vinnuheitið ,,veitulíkanið”.
Þegar opinbert líkan um mögulegt ferli farsóttarinnar verður gefið út verður upplýsingum þar að
lútandi miðlað til félaga Samorku, þar sem þörf gæti verið á að yfirfara áætlanir um
lágmarksmönnun og innkaup með tilliti til þess.
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Forsendur ,,veitulíkansins” eru eftirfarandi:
•

Faraldur getur komið upp hvenær sem er á árinu.

•

Ein bylgja sem gengur yfir á 12 vikum.

•

50% þjóðarinnar veikjast á 12 vikum (150.000 manns).

•

25% vinnufærra starfsmanna eru fjarverandi vegna hjúkrunar aðstandenda eða annarra
orsaka af völdum faraldurs.

•

Tveggja vikna fjarvist þeirra sem veikjast.

•

Sama sýkingartíðni í öllum aldurshópum.

•

1,5% af þeim sem veikjast deyja (2.250 manns).

Að auki eru að jafnaði 16% starfsmanna fjarverandi af ýmsum orsökum og er tekið tillit til þess.
Gengið var út frá sambærilegri dreifingu yfir tímabilið 12 vikur og Norðmenn hafa sett fram í
sinni þjóðaráætlun.

Starfsmenn í vinnu á meðan farsótt gengur yfir á 12 vikum
90
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Mynd 1. Veitulíkanið, spá um framgang farsóttar
Eins og sjá má er gert ráð fyrir að fjöldi starfsmanna við vinnu verði mjög takmarkaður á
meðan farsóttin gengur yfir og gert er ráð fyrir því að á versta tímabilinu verði einungis um það
bil 35% starfsmanna við vinnu takist ekki að hefta útbreiðslu farsóttarinnar.
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Viðbragðsstig og séráætlanir í neyðarskipulagi almannavarna í vá
Neyðarskipulag almannavarna skiptist í þrjá megin þætti. A-hluta sem segir til um
starfskipulag. B-hluta sem eru almennir gátlista um fyrstu viðbrögð og séráætlanir sem taka til
viðbragða á tiltekinni vá á tilteknum stað t.d. viðbrögð við farsótt.
Neyðarskipulagi almannavarna er skipt í fjögur stig:
1. Könnunarstig
2. Viðbúnaðarstig
3. Hættustig
4. Neyðarstig
Könnunarstig: Könnun á atvikum vegna óljósra tilkynninga eða atburðarrásar sem hafin er og
krefst frekari skýringa. Í flestum tilvikum nægir að bakvaktarmaður eða starfsmenn
almannavarnadeildar sinni þeim verkefnum sem upp koma á þessu stigi.
Viðbúnaðarstig: Einkennist af atburðarás sem hafin er og ætla má að geti leitt til þess að
öryggi fólks og/eða byggðar sé stefnt í hættu. Á þessu stigi hefst samráð milli vísindastofnanna
og almannavarna. Athuganir, rannsóknir og mælingar eru efldar og reglubundið er framkvæmt
hættumat, til að meta hvort hættan fer vaxandi, dvínandi eða helst óbreytt.
Hættustig: Ef hættumat leiðir í ljós að hætta fer vaxandi verður að grípa til tafarlausra
ráðstafana til að tryggja sem best öryggi þeirra sem á svæðinu búa/dvelja. Slíkt er gert með því
að efla viðbúnað neyðar- og öryggisþjónustunnar á viðkomandi svæði, ásamt því að grípa til
fyrirbyggjandi aðgerða s.s. rýmingar, brottflutnings eða lokunar svæða. Einnig eru
leiðbeiningar og viðvaranir einkennandi fyrir þetta stig.
Neyðarstig: Einkennist af atburði sem valdið hefur slysum á fólki og/eða tjóni á mannvirkjum.
Verkefni á þessu stigi einkennast af tafarlausum aðgerðum til lífsbjargandi aðstoðar og viðleitni
til að afstýra fleiri slysum og varna frekara tjóni.
Aðgerðir geta hafist á viðbúnaðarstigi (t.d. eldgos), hættustigi eða neyðarstigi (t.d. slys).
(http://www.almannavarnir.is/default.asp?cat_id=88).
Séráætlanir: Ef sérstök staðbundin vá er talin ógna viðkomandi byggð eða svæði, er í
samvinnu við almannavarnanefnd unnin upp svokölluð séráætlun (ítaráætlun), sem segir á mun
nákvæmari hátt hvernig brugðist skuli við. Í séráætlunum er m.a. gerð grein fyrir eftirfarandi
þáttum: Inngangi, staðháttum, skilgreiningum, boðun, stjórnkerfi, starfssvæðum og verkefnum
þeirra, verkefnum viðbragðsaðila, fjarskiptum, dreifingu og viðaukum.
Þegar séráætlanir hafa verið unnar er unnin sérstök boðunaráætlun og færð inn í samræmdan
gagnagrunn viðbragðsaðila, sem vistaður er á tölvukerfi Neyðarlínunnar.
http://www.almannavarnir.is/default.asp?cat_id=89
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Viðbragðsstig veitna vegna farsóttar
Almannavarnir eru með í vinnslu drög að séráætlun vegna viðbragða við inflúensu
heimsfaraldri. Þrjú viðbragðsstig hafa verið skilgreind: viðbúnaðarstig, hættustig og
neyðarstig. Viðbragðsstigin miðast við viðbragðsstig sem Alþjóða heilbrigðismálstofnunin
(WHO) hefur skilgreint. Einnig hafa verið skilgreindar fyrstu aðgerðir yfirvalda á hverju
viðbragðsstigi. Sóttvarnarlæknir og Ríkislögrelgustjóri hafa einir heimild til að ákveða hvenær
viðbragðsáætlun tekur gildi, þ.e. að boða og afboða viðbragðsstig.
Við tilkynningu frá yfirvöldum bregðast veitufyrirtæki við í samræmi við viðbragðsstig.
Í viðbragðsáætlun veitna er gerð grein fyrir aðgerðum á ofangreindum stigum, en að auki er
gerð grein fyrir könnunarstigi og enduruppbyggingu með viðeigandi aðgerðum.

Nýr flokkur inflúensu í mönnum hefur enn ekki
greinst.
Fuglainflúensa heldur áfram að breiðast út.
Fylgst er með nýjum upplýsingum um þróun mála
hérlendis og erlendis.
Farið er eftir tilmælum yfirvalda sé þeim til að dreifa.
Nýr undirflokkur inflúensuveiru greinist í mönnum.
Viðbúnaðarstig
Sýking milli manna undantekning og við mjög náið
samband.
Engin staðfest sýking á Íslandi.
Hættustig
Vísbendingar um að veiran aðlagist mönnum í
vaxandi mæli.
Litlar hópsýkingar brjótast út á takmörkuðu svæði.
Umtalsverðar hópsýkingar, en staðbundnar.
Ekki umtalsverð hætta á heimsfaraldri.
Einn eða fleiri einstaklingar sýktir á Íslandi.
Neyðarstig
Heimsfaraldri lýst yfir.
Vaxandi og viðvarandi útbreiðsla smits milli manna.
Enduruppbygging Farsótt er liðin hjá.
Koma þarf rekstri í eðlilegt horf á ný.
Könnunarstig

Mynd 1 Lýsing á viðbragðsstigum veitufyrirtækja vegna farsóttar.
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Úrvinnsla
Gerð viðbragðsáætlunarinnar fór fram á fundum vinnuhóps. Vinnuhópurinn fundaði 9 sinnum
á tímabilinu maí til september 2006. Farið var í hugarflug um aðgerðir og ákveðið til hvaða
aðila þyrfti að leita varðandi upplýsingasöfnun.
Höfð var hliðsjón af skipulagi
viðbragðsáætlana annarra þjóða (sjá heimildaskrá).
Rituð voru drög að skýrslu og
viðbragðsáætlun, þau rýnd og endurbætt.
Leitað var upplýsinga hjá fjölmörgum aðilum innanlands og utan og má þar helst nefna:.
•

Landlæknisembættið og sóttvarnarlækni.

•

Almannavarna.

•

Alþjóða heilbrigðisstofnunina (WHO).

•

Stóriðju.

•

Samorku.

•

Internetið (m.a. voru viðbragðsáætlanir annarra landa skoðaðar).

•

Vinnuhóp sveitafélaganna um bilanir.

Vafaatriði. Upp komu nokkur atriði sem vinnuhópurinn leitaði svara við:
Sóttvarnir, viðbrögð við farsótt, einangrun og lokun svæða. Send var óformleg fyrirspurn til
sóttvarnarlæknis varðandi sóttvarnir og viðbrögð við farsótt, einangrun og lokun svæða.
Upplýsingar fengust frá starfshópi um að komi til lokunar landsvæða og takmörkunar á
ferðafrelsi verði viðhöfð svæðaskipting sem fylgi sóttvarnarsvæðum og voru félagar Samorku
flokkaðir skv. þeirri skiptingu (sjá mynd 2 og töflu 1). Sóttvarnarsvæðin eru 7 talsins þ.e.
Reykjanes, Höfuðborgarsvæðið, Vesturland, Vestfirðir, Norðurland, Austurland og Suðurland.
Skiptingin á kortinu á mynd 2 er gerð eftir bráðabirgðalýsingu frá vinnuhópi um lokun svæða
og fylgir sóttvarnarumdæmum á landinu. Ekki er ljóst hvort miðhálendið verður sér svæði eða
kemur til með að tilheyra annað hvort Norðurlandi eða Suðurlandi. Kortið verður uppfært
þegar nánari upplýsingar liggja fyrir, en ekki er gert ráð fyrir neinum grundvallarbreytingum.
Aðrir starfshópar, á vegum Ríkislögreglustjóra og sóttvarnarlæknis, sem skipaðir voru til þess
að vinna að þessum málum hafa ekki lokið störfum og frekari upplýsingar fást þegar þeim
lýkur. Þeim upplýsingum (merkt með gulu) verður bætt í viðbragðsáætlunina í lokaútgáfu.
Álag á veitur í farsóttartilviki. Til að leggja mat á álag á veitur í farsóttartilviki var leitað
upplýsinga um væntanleg viðbrögð stórnotenda, beðið er svars. Bráðabirgðaniðurstaða mats
vinnuhópsins á álagi er sú að veiturnar skuli gera ráð fyrir að þær þurfi að starfa undir fullu
álagi allan þann tíma sem farsóttin gengur yfir.
Réttindi til vinnu starfsmanna. Leitað var til lögfræðings Landsvirkjunar um svör við því hver
sé réttur fyrirtækja til vinnu starfsmanna í almannavarnaástandi og benti hann á lög nr.
70/1996 um réttindi skyldur starfsmanna ríkisins 17. gr. og lög nr 94/1962 um Almannavarnir
10. og 11. gr. með síðari breytingum.
Lög nr. 70/1996, 17. gr. ,,Forstöðumaður ákveður vinnutíma þeirra starfsmanna sem starfa hjá
stofnun að því marki sem lög og kjarasamningar leyfa.
Skylt er starfsmönnum að vinna yfirvinnu sem forstöðumaður telur nauðsynlega. Þó er engum
starfsmanni, nema þeim er gegnir lögreglustörfum eða annarri öryggisþjónustu, skylt að vinna
meiri yfirvinnu í viku hverri en nemur fimmtungi af lögmæltum vikulegum vinnutíma.
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Lög nr. 64/1962, 10. gr. ,,Það er borgaraleg skylda þeirra, sem eru á aldrinum 18–65 ára, að
gegna, án endurgjalds, starfi í þágu almannavarna í umdæmi, þar sem þeir dveljast, samkvæmt
fyrirmælum, er lögreglustjóri gefur, að fengnum tillögum almannavarnanefndar. Ákvörðun
lögreglustjóra má skjóta til dómsmálaráðherra.
Kveðja má þá, sem eru á aldrinum 16–18 ára eða yfir 65 ára, til starfs, ef þeir óska þess
sjálfir.
Enginn má á neinn hátt tálma því, að maður gegni starfi í þágu almannavarna.
Þeim, sem kvaddir hafa verið til starfs, ber að koma til læknisskoðunar, ef nauðsynlegt þykir.
Lög nr. 64/1962, 11. gr. Ef hætta vofir yfir eða tjón hefur orðið, má kveðja hvern fulltíða
mann, sem tiltækur er, til tafarlausrar aðstoðar við störf í þágu almannavarna.
[Á hættutíma hefur ríkislögreglustjóri ákvörðunarvald um flutning hjálparliðs á milli
umdæma til aðstoðar á hættusvæði, að höfðu samráði við viðkomandi lögreglustjóra og
almannavarnaráð.] 1)L. 44/2003, 7. gr.”
Það er því ljóst að verði skortur á starfsmönnum til nauðsynlegra starfa í farsóttartilviki þurfa
veitufyrirtækin að leita til almannavarna um útvegun á mannskap til starfa, þar sem fyrirtækin
hafa ekki réttindi til að skylda starfsmenn til starfa.
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LN – samvinna við
RARIK hf
Múlavirkjun ehf

Hitaveita
Seltjarnarness
Landsnet hf (LN)
Reykjavík
Landsvirkjun (LV)
Reykjavík
LV - Straumsvík
Orkuveita
Reykjavíkur (OR)
RARIK hf
Reykjavík
Vatnsveita
Garðabæjar
Vatnsveita
Hafnarfjarðar
Vatnsveita
Kópavogs
Vatnsveita
Seltjarnarness

Vatnsveita Ólafsfjarðar
Vatnsveita Siglufjarðar

Skagafjarðarveitur ehf
Vatnsveita Blönduóss

RARIK hf Hvammstanga
RARIK hf Sauðárkróki
RARIK hf Siglufirði

RARIK hf Norðurlandi
Akureyri
RARIK hf Kópaskeri,
Raufarhöfn
RARIK hf Blönduósi

Orkuveita Húsavíkur

Norðurorka hf

LV – Mývatnssvæði

LN – samvinna við
RARIK hf
LV - Akureyri Orkusvið
LV - Blöndustöð

Norðurland
Hita- og vatnsveita
Hvammst. Húnaþing
vestra
Hita- og vatnsveita
Dalvíkur
LN – samvinna við LV
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Vestfirðir
LN – samvinna
við Orkubú
Vestfjarða hf
Orkubú
Vestfjarða hf
Vatnsveita
Ísafjarðar

Starfsstöðvar félaga Samorku skipt eftir sóttvarnarsvæðum.

RARIK hf Vesturlandi,
Stykkishólmi
Vatnsv. Borgarness
RARIK hf Borgarnes
RARIK hf Ólafsvík

OR - fráveitur í Borgarf.
OR- fráveita Borgarn.
og Akranes
OR-HAB, Borgarn. og
Akran.
OR - Vatnsveita
Akraness
OR - Vatnsveita
Grundarfjarðar
OR - Vatns- og hitav.
Stykkishólms
RARIK hf Búðardal

OR - Andakílsárstöð

Vesturland
LN – Búðardalur
(verktaki)

Höfuðb.svæðið
Hita- og vatnsveita
Mosfellsbæjar
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Reykjanes
Hitaveita
Suðurnesja
hf
Vatnsveita
Grindavíkur

RARIK hf Fáskrúðsfirði
RARIK hf Höfn
Vatnsveita
Þórshafnarhrepps

RARIK hf Norðfirði
(verktaki)
RARIK hf Seyðisfirði

RARIK hf –Lagarfljótsvirkjun
RARIK hf –
Grímsárvirkjun
RARIK hf – Austurlandi
Egilsstöðum
RARIK hf Vopnafirði

Orkuveita Fjarðabyggðar
(vatnsv.)
LN - Austurland
bækistöð (væntanleg)
LN – samvinna við
RARIK hf
LV - Fljótsdalsstöð
Rafveita Reyðarfjarðar

Austurland
Hita- og vatnsveita
Egilsstaða og Fella ehf

OR – Hellisheiðarvirkjun
OR - Nesjavallavirkjun
RARIK hf Suðurlandi,
Hvollsvelli
RARIK hf Selfossi
RARIK hf Kirkjub.klaustri
(verktaki)
RARIK hf Vík (verktaki)
RARIK hf Þorlákshöfn
Selfossveitur
Selfossveitur vatnsveita
Vatnsveita Hveragerðis
Vatnsv. Þorlákshafnar

OR - Hitaveita Þorl.hafnar

OR – Hlíðarveita

OR – Hitaveita Hveragerðis
og nágr.
OR - Hitaveita Rangæinga

LV - Sogsvirkjanir

LN – samvinna við LV
LN – Samvinna við RARIK
hf
LV - Þjórsársvæði

Hitaveita Laugarvatns

Hitaveita Flúða og
nágrennis
Hitaveita Gnúpverjahrepps

Suðurland
Biskupstungnaveita

Viðbragðsáætlun vegna farsóttar
Stöðuskýrsla

Viðbragðsáætlun vegna farsóttar
Stöðuskýrsla

Niðurstöður
Niðurstöður vinnuhópsins koma fram í viðaukum skýrslunnar. Þar er að finna gátlista fyrir þau
verkefni sem talin eru nauðsynleg til undirbúnings gerðar viðbragðsáætlunar vegna farsóttar.
Einnig er þar form fyrir viðbragðsáætlun veitufyrirtækja ásamt leiðbeiningum um gerð hennar.
Undirbúningur að gerð viðbragðsáætlunar vegna farsóttar (viðauki 1): Meðal þeirra verkefna
sem huga þarf að í undirbúningi er skilgreining á lágmarksstarfsemi fyrirtækisins og mat á
lágmarksmönnun.
Einnig þarf að huga að vinnuskipulagi, viðbrögðum við öðrum
neyðartilvikum á meðan farsótt geisar og mönnun er í lágmarki. Auk þess huga að mikilvægum
búnaði, innkaupum, fræðslu og upplýsingum fyrir starfsmenn, svo eitthvað sé nefnt.
Viðbragðsáætlun vegna farsóttar (viðauki 2):
Viðbragðsáætlunin er ætluð öllum
veitufyrirtækjum, stórum sem smáum. Talin eru öll þau atriði sem talið er nauðsynlegt að
skilgreina við gerð áætlunarinnar og þær aðgerðir sem mælt er með í viðbragðstilviki. Þau
atriði sem ekki eiga við hjá viðkomandi fyrirtæki eru felld út eða öðrum bætt við eftir því sem
við á.
Í áætluninni eru kaflar sem lýsa tilgangi og umfangi, ábyrgðaskiptingu og verksviði, kynningu
og dreifingu. Henni fylgir tengiliðalisti til útfyllingar. Síðan fylgja viðbragðsblöð fyrir hvert
viðbragðsstig þ.e. Könnunarstig, Viðbúnaðarstig, Hættustig og Neyðarstig.
Leiðbeiningarnar um gerð viðbragðsáætlunar vegna farstóttar (viðauki 3) eru ætlaðar til
skýringar á þáttum áætlunarinnar og til að auðvelda starfsmönnum veitnanna verkið.
Lokaorð
Það er mat sérfræðinga hérlendis og erlendis að heimsfaraldur inflúensu sé yfirvofandi þótt ekki
sé unnt að segja til um hvenær hann skelli á eða út frá hvaða veirustofni hann muni þróast.
Alþjóða heilbrigðismálastofnunin (WHO) hefur gefið út leiðbeiningar til þjóðlanda um
viðbrögð og fjölmörg þjóðlönd hafa unnið viðbragðsáætlanir eða eru með þær í vinnslu.
Yfirvöld þjóðlanda beina almennt þeim tilmælum til fyrirtækja og stofnana að þau geri
ráðstafanir til að unnt verði að halda grunnstarfsemi þjóðfélagsins gangandi á meðan farsótt
gengur yfir.
Eins og áður segir er vinna í fullum gangi í fjölmörgum starfshópum á vegum
Ríkislögreglustjóra og Sóttvarnarlæknis og verður viðeigandi upplýsingum bætt inn í
viðbragðsáætlun veitna þegar þær liggja fyrir.
Með þessari vinnu er Samorka að uppfylla ósk forsætisráðuneytisins frá 22. mars 2006 um gerð
viðbragðsáætlunar vegna farsóttar (viðauki 4).
Veitufyrirtæki eru eindregið hvött til þess að útbúa eigin viðbragðsáætlun á grundvelli þessara
gagna og nota hana síðan í fyrirhugaðri landsæfingu almannavarna snemma á næsta ári. Allar
ábendingar um endurbætur á þessum gögnum eru vel þegnar og óskast sendar til Samorku.
Tekið verður tillit til þeirra við endanlega útgáfu skýrslunnar sem áætluð er um næstu áramót.
Einnig geta veitufyrirtækin leitað til Samorku sé þörf frekari upplýsinga eða aðstoðar við gerð
áætlunarinnar.
Full ástæða er til að taka málið alvarlega og halda þessari vinnu áfram af fullum krafti, þar sem
spurningin er ekki hvort, heldur hvenær næsti heimsfaraldur gengur yfir.
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Undirbúningur viðbragðsáætlunar vegna farsóttar

2

Viðbragðsáætlun vegna farsóttar
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Leiðbeiningar um gerð viðbragðsáætlunar vegna farsóttar
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Bréf forsætisráðuneytisins til Samorku 22. mars 2006
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Innkaupalistar:

Stórar bilanir í veitukerfi



Skilgreina lágmarks starfsemi
Kanna aðgengi að raforku komi til raforkuskorts
Meta lágmarksmönnun
Aðgerðir til að tryggja lágmarksmönnun
Neyðarvaktáætlun
Vinnuskipulag og vinnusvæði
Samvinna veitna og þjónustumiðstöðva sveitarfélaga
Viðbrögð við öðrum neyðartilvikum:

Aðgerð

{Merki veitufyrirtækis}

Ábyrgð

Viðauki 1, bls. 1 af 7
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Upphaf/endir

Áætlað
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Athugasemdir

{nafn veitufyrirtækis}
Undirbúningur viðbragðsætlunar vegna farsóttar

Varaaflstöðvar

Annað:





Viðbrögð við farsótt

Notkun sótthreinsi- og hlífðarbúnaðar

Vinnuskipulag og vinnusvæði

Uppbygging viðbragðsáætlunar

Viðbrögð við öðrum neyðartilvikum

Annað:













Viðbúnaðarstig

Hættustig

Neyðarstig
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Könnunarstig



Upplýsa almenning
Aðgerðalistar fyrir viðbragðsáætlun:

Farvegur upplýsinga



Sótthreinsiaðgerðir
Tengsl við yfirvöld
Fræðsla og upplýsingar fyrir starfsmenn:

Fjarskiptabúnaður



Mikilvægur búnaður

Aðgerð

{Merki veitufyrirtækis}

Ábyrgð

Viðauki 1, bls. 2 af 7

Þátttakendur
Upphaf/endir

Áætlað

Lokið

Athugasemdir

{nafn veitufyrirtækis}
Undirbúningur viðbragðsætlunar vegna farsóttar

Undirbúningur viðbragðsætlunar vegna farsóttar

Undirbúningur aðgerða
Vegna undirbúnings viðbragðsáætlunar þarf að afla ýmissa upplýsinga, farið yfir mönnun,
birgðalista, tengsl við birgja, aðrar veitur o.fl.
Lagt er til að hugað verði að eftirtöldum aðgerðum:
Skilgreina lágmarks starfsemi
Mikilvægt er að meta hvaða þjónusta er nauðsynleg, hvaða þjónusta er æskileg og hvar draga
má úr starfsemi. Athuga forgangsþjónustu, forgangsaðila og umfang þjónustu til þeirra.
Athuga hvaða deildir geta dregið úr starfsemi, t.d. rekstur, viðhald, framkvæmdir, fjármálasvið,
kynningar, sala o.s.frv.
•

Hvaða deildum, sviðum eða starfsstöðvum er unnt að loka eða hvar má draga úr
starfsemi?

•

Listi yfir þá sem mega fara heim eða geta flust í önnur störf.

Kanna aðgengi að raforku komi til raforkuskorts
•

Mikilvægt er að skýrt sé hvaða aðgang veitur hafi að vararaforku komi til skorts og/eða
skömmtunar á rafmagni.

Meta lágmarksmönnun
Mikilvægt er að gerð sé grein fyrir þeim lágmarksfjölda starfsmanna og lágmarksþekkingu
þeirra starfsmanna sem þarf til að reka nauðsynlega þjónustu. Ekki er gert ráð fyrir að dragi að
neinu marki úr álagi á veitukerfin á meðan farsótt gengur yfir.
•

Eiga skrá yfir menntun og þekkingu starfsmanna.

•

Eiga vinnulýsingar / verklagsreglur.

•

Skilgreina viðskiptavini með sérstakar þarfir – forgangsröðun.

•

Skilgreina nauðsynlega lágmarks starfsemi.

•

Skilgreina lykilstarfsmenn og staðgengla þeirra til að halda uppi lágmarks starfsemi.

•

Tryggja að nægjanlegur fjöldi staðgengla sé til staðar fyrir öll nauðsynleg störf innan
fyrirtækisins. Kanna hvort þörf er á að auka þjálfun eða fá utanaðkomandi aðstoð.

•

Skilgreina þá starfsmenn sem eru í sérstakri smithættu og/eða eru líklegir til að verða
veikir.

•

Gera ráð fyrir sveigjanlegum vinnutíma og vinnustað starfsmanna.
lykilstarfsmenn geti unnið heima og að nauðsynlegur búnaður sé til þess.

Tryggja að

Niðurstöður úr athugun:
•

Listi yfir lágmarksfjölda starfsmanna.

•

Listi yfir lágmarksþekkingu starfsmanna.

Aðgerðir til að tryggja lágmarksmönnun
Tryggja að sem flestir starfsmenn séu tiltækir til vinnu sé farsótt í aðsigi m.a. með því að:
•

Skipuleggja ferðir m.t.t. hættu á sýkingum.

•

Skipuleggja leyfi.
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•

Endurmennta starfsmenn til að tryggja staðgengla í nauðsynleg störf.

•

Gera ráð fyrir stuðningi við starfsmenn og fjölskyldur þeirra. Skilgreina tengilið
starfsmanna. Áætla þörf fyrir heilbrigðisþjónustu, áfallahjálp, heimaaðstoð og aðra
hugsanlega aðstoð. Koma á samstarfi við heilsugæslu.

Neyðarvaktáætlun
Neyðarvaktáætlun skal vera minnst tólf vikna vaktáætlun sem byggir á upplýsingum um
lágmarksmönnun til að sinna nauðsynlegum rekstri. Þar er m.a. getið þess hjálparliðs sem kalla
má til vegna nauðsynlegra aðgerða t.d. við bilanir.
Vinnuskipulag og vinnusvæði
Fara þarf yfir hvernig vinnuskipulag og vinnusvæði fyrirtækisins myndi líta út í farsóttartilviki
með því að:
•

Skilgreina hvaða deildum eða sviðum er lokað. Ákveða hverjir megi fara heim, hverjir
geti unnið heima í fjarvinnslu og hverjir þurfi að sinna öðrum störfum.

•

Skipuleggja svæði með m.t.t. sóttvarna, skipta upp vinnustöðvum og gera yfirlitsmynd.

•

Gera reglur um aðgang að eða lokun sameiginlegra rýma og starfsstöðva t.d. matsala,
kaffistofa, fjölföldunarrýma, ........, (starfsmenn borði hver á sinni starfstöð).

•

Ákveða staðsetningu á sótthreinsibúnaði og tryggja að sótthreinsibúnaður sé í öllum
sameiginlegum rýmum, gera yfirlitsmynd.

Samvinna veitna og þjónustumiðstöðva sveitarfélaga
Samvinna veitna getur skipt sköpum í neyð. Þar sem gera má ráð fyrir ferðatakmörkunum og
einangrun landssvæða (sjá kort með sóttvarnarsvæðum) er þörf á að yfirfara hvaða
samstarfsaðila er um að ræða dugi lágmarksmönnun ekki til nauðsynlegs reksturs eða komi upp
rekstrarvandi eða bilanir á versta tíma.
•

Samstarf við veitur innan sama sóttvarnasvæðis (sjá kort á mynd 1 og töflu 1 í skýrslu).
Tengiliðir (sjá tengiliðalista í viðbragðsáætlun), gagnkvæm kynning á starfsemi veitna.

•

Hvaða þjónustumiðstöðvar er um að ræða, áhaldahús, verkstæði, annað? Tengiliðir.

•

Samstarf við veitur utan sóttvarnarsvæðis. Tengiliðir.

Viðbrögð við öðrum neyðartilvikum
Á því tímabili sem farsóttin geisar geta komið upp önnur neyðartilvik, sem bregðast þarf við
með lágmarks mannskap. Nauðsynlegt er að skoða hvaða tilvik gæti verið um að ræða og
hvernig unnt er að bregðast við.
•

Stórar bilanir á veitukerfi: Skilgreina hvaða bilanir væru erfiðar viðfangs, hversu
mikinn mannskap þyrfti til aðstoðar, hverjir gætu veitt aðstoð. Útkallsáætlun skv.
neyðarvaktáætlun.

•

Stórbruni á veitusvæði: Kanna hvort hætta sé á að skortur verði á slökkvivatni vegna
lágmarksmönnunar.

•

Fjarskipta- eða tölvubilanir: Kanna hvaða fjarskiptabúnaður / fjarskiptakerfi er fyrir
hendi (almenna símakerfið, farsímar, NMT, Tetra, Iridíum, VHF). Kanna hvaða
varabúnaður er fyrir hendi og hvort til sé listi yfir búnað. Skilgreina viðhaldsaðila.

•

Rafmagnsleysi: Skilgreina þarf hvernig veitukerfin bregðast við í rafmagnsleysi.
Ákveða hver þarf að bregðast við. Kanna hvort varaaflstöðvar og varaaflseiningar séu
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fyrir hendi og hvort til sé listi yfir þær. .Skilgreina viðbrögð stjórnkerfis við
rafmagnsleysi í stjórnstöð. Gera skrá yfir viðhaldsaðila. Gera áætlun um hvað þarf að
gera þegar rafmagn kemur aftur á.
Innkaupalistar
Gera má ráð fyrir ferðatakmörkunum sem torvelda útvegun á vörum og þjónustu og því er þörf
á að yfirfara hvaða vörur er talið nauðsynlegt að séu til staðar vari farsótt í 12 vikur. Ráðlegt er
að gera ráð fyrir endingu vöru í a.m.k. 12 vikur. Flest fyrirtæki eru með einhverjar vörur á
lager sem er viðhaldið með ákveðnu millibili. Fara yfir afgreiðslufrest hjá birgjum og
varabirgjum. Fara yfir, útbúa lista og undirbúa innkaup m.a. fyrir eftirfarandi:
•

Hreinlætisvörur.

•

Olíur og eldsneyti fyrir vélar, búnað og farartæki.

•

Matvörur fyrir starfsmenn í einangrun.

•

Verkfæri.

•

Varahlutir og viðgerðarefni (athuga afhendingartíma).

•

Sótthreinsivörur og búnaður {upplýsingar væntanlegar frá heilbrigðisyfirvöldum}.

•

Afþreyingarefni (bækur, tímarit, myndbönd, tónlist).

•

Innihald sjúkrakassa.

•

Lyf vegna inflúensu.{að svo stöddu mæla heilbrigðisyfirvöld ekki með því að fyrirtæki
komi sér upp lyfjabirgðum}.

Mikilvægur búnaður
Þurft getur að yfirfara og prófa mikilvægan búnað svo sem vararafstöðvar og fjarskiptabúnað.
Hafa þarf í huga að komið getur til ferðatakmarkana og raforkuskorts.
•

Útbúa gátlista vegna prófana á virkni búnaðar.

•

Æfa notkun búnaðar sem ekki er í stöðugri notkun

•

Annað sem menn telja ástæðu til.

Sótthreinsiaðgerðir
Verið er að vinna leiðbeiningar um sótthreinsiaðgerðir í vinnuhópum á vegum
Landlæknisembættisins og verður þeim bætt hér inn þegar þær liggja fyrir.
Tengsl við yfirvöld
Komi til farsóttar munu yfirvöld (heilbrigðisyfirvöld, almannavarnir og aðrir) beina
upplýsingum og tilmælum til fyrirtækja og stofnana. Skýrt þarf að vera hvernig tekið er við
þessum upplýsingum og hvernig þeim er komið á framfæri innan fyrirtækisins, jafnframt því að
veita yfirvöldum upplýsingar. Einnig þarf að vera fyrir hendi formleg leið fyrir aðstoðarbeiðnir
af hálfu fyrirtækisins, t.d. til almannavarna.
•

Skilgreina tengilið og staðgengla.

•

Koma á samskiptaleið við yfirvöld vegna upplýsingaöflunar, upplýsingagjafar og
aðstoðar.

•

Skilgreina hvaða upplýsinga sé þörf á.
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Fræðsla og upplýsingar til starfsmanna
Mikilvægt er að hafa sem best upplýsingaflæði um rétt viðbrögð og stöðu mála til að hindra
misskilning, kvíða og ótta sem upp kann að koma hjá starfsmönnum. Því er nauðsynlegt að
huga að því hverjir komi upplýsingum á framfæri og hvernig það sé gert.
•

Farvegur upplýsinga:
Hvernig er hentugast að haga upplýsingagjöf, svo sem:





Vefsíður.
Svæði á innraneti.
Tölvupóstur eða SMS skilaboð.
Upplýsingaskilti í sameiginlegum rýmum.

Ákvarða hver á að sjá um upplýsingagjöf, kynna og útbúa leiðbeiningar.
Fræðsla til starfsmanna innihaldi m.a. eftirfarandi:
•

Viðbrögð við farsótt. Miðlun upplýsinga og leiðbeininga frá heilbrigðisyfirvöldum er
varða smitleiðir, sóttvarnir o.fl.
Tilvísun í ákv. vefsíður svo sem: www.landlaeknir.is
Í fræðslu komi m.a. fram helstu einkenni viðkomandi farsóttar, helstu smitleiðir
{staðlaður texti væntanlegur frá heilbrigðisyfirvöldum}, upplýsingar um handþvott og
sótthreinsun á höndum, notkun á möskum, hlífðarfatnaði, samskipti, o.s.frv. {staðlaður
texti frá heilbrigðisyfirvöldum er í vinnslu}.
Áhersla á sem minnst bein samskipti, nota eins og hægt er tölvupóst, innanhússíma,
SMS skilaboð, aflýsa ónauðsynlegum fundum, nota fjarfundakerfi, forðast handabönd
o.s.frv.
Mæta ekki lasinn eða með sjúkdómseinkenni í vinnu. Fara heim við fyrstu einkenni
veikinda og vera heima þar til sjúkdómsgreining hefur farið fram. Hafa samband við
tengilið starfsmanna.

•

Notkun sótthreinsi- og hlífðarbúnaðar. Gera leiðbeiningar um notkun á hlífðarbúnaði
og kynna fyrir starfsmönnum – Sýnikennsla.

•

Vinnuskipulag og vinnusvæði.
Undirbúa kynningu á vinnufyrirkomulagi í
farsóttartilviki. Kynna m.a. neyðarvaktáætlun, skiptingu svæða, aðgang að svæðum,
lokun svæða, deilda, sviða og/eða starfsstöðva, staðsetningu sótthreinsi- og
hlífðarbúnaðar.

•

Uppbygging viðbragðsáætlunar.
viðbragðsáætlunar.

•

Viðbrögð við öðrum neyðartilvikum. Undirbúa kynningu á viðbrögðum.

•

Annað

Undirbúa kynningu á uppbyggingu og aðgerðum

Upplýsa almenning
Nauðsynlegt er að skilgreina hvernig upplýsingagjöf til almennings verður háttað.
•

Ákveða tengiliði fyrirtækisins og staðgengla þeirra.

•

Skilgreina hverjir eigi að fá upplýsingar (yfirvöld, fjölmiðlar, viðskiptavinir, aðrir).

•

Ákveða hvernig upplýsingum verði komið á framfæri (fréttatilkynningar – útvarp sjónvarp, annað).

•

Skilgreina hvaða upplýsingar gæti þurft að gefa (skömmtun, sparnaður, annað).

SK-2006-10-03-vidauki1.doc

bls. 6 af 7

Undirbúningur viðbragðsætlunar vegna farsóttar

Aðgerðalistar fyrir viðbragðsáætlun
Á grundvelli framangreindra upplýsinga og með hliðsjón af meðfylgjandi ramma að
viðbragðsáætlun eru aðgerðalistar veitufyrirtækisins gerðir fyrir öll viðbragðsstig.
•

Könnunarstig

•

Viðbúnaðarstig

•

Hættustig

•

Neyðarstig

Sjá einnig viðauka 2 og 3.
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Viðbragðsáætlun
Tilgangur og umfang
Tilgangur þessarar viðbragðsáætlunar er að gera {nafn veitufyrirtækis} kleift að halda uppi
nauðsynlegum rekstri og bregðast skjótt og skipulega við komi til farsóttar. Umfang hennar
nær yfir aðgerðir og rekstur fyrirtækisins þann tíma sem farsótt stendur yfir.
Ábyrgðarskipting
{Setja þarf inn þau starfsheiti sem við eiga}
Yfirmaður veitu (Bæjar- / sveitarstjóri, bæjarverkfræðingur / -tæknifræðingur): Ber ábyrgð á
gerð og viðhaldi viðbragðsáætlunar. Hann stýrir aðgerðum í farsóttartilviki.
{hvaða starfsheiti er um að ræða}
•

{starfsheiti} er staðgengill yfirmanns.

•

{starfsheiti} stýrir aðgerðum.

•

{starfsheiti} fylgist með framvindu.

•

{starfsheiti} stýrir upplýsingargjöf.

•

Verkstjóri.

•

Vélstjóri.

Starfsmenn veitu bregðast við og framkvæma aðgerðir í samræmi við viðbragðsáætlun.
Kynning
Þessi viðbragðsáætlun er kynnt fyrir eftirtöldum aðilum:
•

Stjórn veitu.

•

Yfirmanni veitufyrirtækis.

•

Öllum starfsmönnum veiturfyrirtækis.

•

Almannavarnanefnd svæðis.

•

Veitum á sama sóttvarnarsvæði.

•

{Starfsheiti}.

•
Dreifing
Þessari viðbragðsáætlun er dreift til eftirtalinna aðila:
•

Stjórn veitu.

•

Yfirmaður veitu.

•

Almannavarnanefnd.

•

{Starfsheiti}.
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Tengiliðir
Opinberir aðilar - Neyðarnúmer
Bæjaryfirvöld

112
xxx xxxx – bréfsími xxx xxxx – farsími xxx xxxx

Almannavarnanefnd – lögreglustjóri

xxx xxxx – bréfsími xxx xxxx – farsími xxx xxxx

Landlæknir

xxx xxxx – bréfsími xxx xxxx – farsími xxx xxxx

Heilsugæslustöð svæðis
Sjúkrastofnun á sóttvarnarsvæði
Félagsþjónusta svæðis
Veitur – samhjálp
Rafveita svæðis

xxx xxxx – bréfsími xxx xxxx – farsími xxx xxxx

Aðrar veitur á sóttvarnasvæði

Helstu viðskiptavinir og birgjar

Fjölmiðlar

Verktakar - aðstoð
xxx xxxx – bréfsími xxx xxxx – farsími xxx xxxx
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Viðbragðsstig

KÖNNUNARSTIG
Nýr flokkur inflúensu í mönnum hefur enn ekki greinst.
Fuglainflúensa heldur áfram að breiðast út.
Fylgst er með nýjum upplýsingum um þróun mála hérlendis og
erlendis.
Farið er eftir tilmælum yfirvalda sé þeim til að dreifa.
• Tengsl við yfirvöld:
- Koma á samskiptum.
- Upplýsingaöflun.
- Móttaka fyrirmæla.
- Upplýsingagjöf.
• Yfirfara viðbragðsáætlun.
• Æfa viðbragðsáætlun.
• Aðrar aðgerðir.
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VIÐBÚNAÐARSTIG
Nýr undirflokkur inflúensuveiru greinist í mönnum.
Sýking milli manna undantekning og við mjög náið samband.
• Tengsl við yfirvöld:
- Koma á samskiptum.
- Upplýsingaöflun.
- Móttaka fyrirmæla.
- Upplýsingagjöf.
• Yfirfara neyðarvaktáætlun.
• Yfirfara og uppfæra lista.
• Prófa og yfirfara mikilvægan búnað.
• Yfirfara sótthreinsiaðgerðir og sóttvarnarbúnað.
• Fræðsla og upplýsingar til starfsmanna.
• Upplýsa almenning.
• Aðrar aðgerðir.
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HÆTTUSTIG
Engin staðfest sýking á Íslandi.
Vísbendingar um að veiran aðlagist mönnum í vaxandi mæli.
Litlar hópsýkingar brjótast út á takmörkuðu svæði.
Umtalsverðar hópsýkingar, en staðbundnar.
Ekki umtalsverð hætta á heimsfaraldri.
• Tengsl við yfirvöld:
- Koma á samskiptum.
- Upplýsingaöflun.
- Móttaka fyrirmæla.
- Upplýsingagjöf.
• Yfirfara aðgerðir viðbúnaðarstigs.
• Undirbúa lokun deilda, sviða og/eða starfsstöðva.
• Yfirfara birgðir og innkaupalista.
• Prófa og yfirfara mikilvægan búnað.
• Yfirfara tengsl við samstarfsveitur og þjónustumiðstöðvar sveitafélaga
á sama sóttvarnarsvæði.
• Fræðsla og upplýsingar til starfsmanna.
• Upplýsa almenning.
• Aðrar aðgerðir.
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NEYÐARSTIG
Einn eða fleiri einstaklingar sýktur á Íslandi.
Heimsfaraldri lýst yfir.
Vaxandi og viðvarandi útbreiðsla smits milli manna.
• Tengsl við yfirvöld:
- Koma á samskiptum.
- Upplýsingaöflun.
- Móttaka fyrirmæla.
- Upplýsingagjöf.
• Yfirfara aðgerðir hættustigs.
• Neyðarvaktáætlun tekur gildi.
• Loka deildum, sviðum og/eða starfsstöðvum.
• Mynda eða skerpa tengsl við veitur og þjónustumiðstöðvar
sveitarfélaga á sama stóttvarnarsvæði.
• Framkvæma sótthreinsiaðgerðir.
• Upplýsa starfsmenn.
• Upplýsa almannavarnir.
• Upplýsa almenning.
• Upplýsa fjölmiðla.
• Viðbrögð við öðrum neyðartilvikum.
• Aðrar aðgerðir.
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{Nafn veitufyrirtækis}
Viðbragðsáætlun vegna farsóttar

ENDURUPPBYGGING
Farsótt er liðin hjá.
Koma þarf rekstri í eðlilegt horf á ný.
• Tengsl við yfirvöld:
- Koma á samskiptum.
- Upplýsingaöflun.
- Móttaka fyrirmæla.
- Upplýsingagjöf.
• Aðstoð við starfsmenn.
• Upplýsa starfsmenn.
• Upplýsa almenning.
• Upplýsa fjölmiðla.
• Yfirfara viðbragðsáætlun og niðurstöður aðgerða.
•

Endurskoða viðbragðsáætlun og endurútgefa Aðrar aðgerðir.

•

Aðrar aðgerðir.
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Viðaukar
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Kort yfir sóttvarnarsvæði
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Listi yfir veitur á stóttvarnarsvæði
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Annað
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V1

Leiðbeiningar um gerð viðbragðsáætlunar

Viðbragðsáætlunin er kaflaskipt og byggist á tengiliðalista og gátlistum með mögulegum
aðgerðum. Einnig þarf að gera grein fyrir tilgangi, umfangi og ábyrgðaraðilum. Fyrir hvert
viðbragðsstig er einn gátlisti með ráðlögðum aðgerðum.
Þessi grunnur er ætlaður fyrir öll veitufyrirtæki til aðstoðar við uppbyggingu viðbragðsáætlunar
vegna farsóttar. Aðgerðir innihalda þætti sem lagt er til að hugað sé að við skipulagningu
viðbragða. Aðgerðum er skipt niður á viðbragðsstig til að auðvelda skipulagningu.
Fjöldi, umfang og tímasetning aðgerða getur verið mismunandi eftir stærð veitufyrirtækja og
umfangi starfsemi þeirra. Hvert veitufyrirtæki velur þær aðgerðir sem nauðsynlegar þykja og
gerir grein fyrir þeim í sinni viðbragðsáætlun. Á bak við hverja áætlun getur verið nokkuð
magn upplýsinga svo sem birgðalistar, innkaupalistar, neyðarvaktáætlun, skömmtunaráætlun,
fræðsluefni fyrir starfsfólk o.fl.
Hér á eftir fara stuttar skýringar á köflum áætlunarinnar, undirbúningi og innihaldi aðgerða.
V1.1

Almennt

Tilgangur og umfang
Gera þarf grein fyrir tilgangi og umfangi áætlunarinnar. Tilgangur áætlunarinnar er að tryggja
með sem bestum hætti rekstur veitunnar í farsóttartilviki. Umfang hennar nær yfir aðgerðir og
rekstur fyrirtækisins þann tíma sem farsótt stendur yfir.
Ábyrgðar og verkaskipting
Æðsti yfirmaður veitufyrirtækis, forstjóri eða framkvæmdastjóri, ber ábyrgð á gerð
viðbragðsáætlunar. Nauðsynlegt er að gera grein fyrir ábyrgðar- og verkaskiptingu allra aðila,
m.a.:
•

Skilgreina hver á að bera ábyrgð á gerð og framkvæmd viðbragðsáætlunarinnar
(forstjóri, framkvæmdastjóri, sveitar- eða bæjarstjóri, bæjarverk- eða tæknifræðingur,
aðrir).

•

Skilgreina hver á að stýra aðgerðum.

•

Ákveða hver fylgist með framvindu.

•

Ákveða hver stýrir upplýsingagjöf.

Kynning
Listi yfir þá sem ætlað er að kynna áætlunina fyrir, svo sem:
Yfirmenn sveitarfélags og veitna, lögreglustjóri, almannavarnanefnd, starfsmenn, aðrir?
Dreifing
Listi yfir þá sem eiga að hafa eintak af áætluninni, svo sem:
Yfirmenn sveitarfélags og veitna, lögreglustjóri, almannavarnanefnd, aðrir?
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V1.2

Tengiliðir

Við gerð tengiliðalista þarf að huga að því hvaða aðilar það séu sem geta veitt upplýsingar,
aðstoð og stuðning og nauðsynlegt getur verið að ná sambandi við.
Hafa þarf í huga neyðarnúmer í sveitarfélaginu og símaskrá veitufyrirtækisins.
Þetta eru m.a.:
•

Tengiliðir í sveitarfélaginu, svo sem almannavarnanefnd, lögregla, sjúkrahús,
heilsugæslustöð, héraðslæknir, áhaldahús, o.fl.

•

Veitufyrirtæki á sama sóttvarnarsvæði (sjá kort).

•

Aðrar veitur sem veitt gætu aðstoð (eða samið hefur verið við um aðstoð).

•

Helstu viðskiptavinir og birgjar (vara, viðhald, viðgerðir).

•

Fjölmiðlar.

•

Verktakar.

V1.3

Könnunarstig

{Nýr undirflokkur inflúensu í mönnum hefur enn ekki greinst. Fuglainflúensa heldur áfram að
breiðast út. Fylgst er með nýjum upplýsingum um þróun mála hérlendis og erlendis. Farið er
eftir tilmælum yfirvalda sé þeim til að dreifa.}
Listinn er ekki tæmandi en mælt er með eftirtöldum aðgerðum:
Tengsl við yfirvöld
•

Koma á samskiptum.

•

Afla upplýsinga um þróun mála.

•

Móttaka fyrirmæli og leiðbeiningar um aðgerðir.

•

Veita upplýsingar um aðgerðir veitunnar.

Yfirfara viðbragðsáætlun
•

Fara yfir aðgerðir í viðbragðsáætlun.

•

Kanna hvort allir listar eru fyrir hendi.

•

Kanna hvort ástæða sé til breytinga eða uppfærslu lista.

•

Yfirfara aðgerðir.

Æfa viðbragðsáætlun
Farið yfir aðgerðir viðbragðsáætlunar og viðbrögð æfð, annað hvort sem skrifborðsæfing eða
raunæfing.
Aðrar aðgerðir
Aðrar aðgerðir sem viðkomandi veitufyrirtæki telur nauðsynlegt að grípa til.
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V1.4

Viðbúnaðarstig

{Nýr undirflokkur inflúensuveiru greinist í mönnum. Sýking milli manna undantekning og við
mjög náið samband.}
Listinn er ekki tæmandi en mælt er með eftirtöldum aðgerðum:
Tengsl við yfirvöld
•

Koma á samskiptum.

•

Afla upplýsinga um þróun mála.

•

Móttaka fyrirmæla og leiðbeininga um aðgerðir.

•

Veita upplýsingar um aðgerðir veitunnar.

Yfirfara neyðarvaktáætlun
•

Yfirfara nafnalista og staðfesta að upplýsingar séu réttar.

Yfirfara og uppfæra lista
Listar yfirfarnir og kannað hvort upplýsingar séu réttar, svo sem nöfn og númer (tengiliðalisti,
innkaupalistar, listi yfir birgja og veitur).
Prófa og yfirfara mikilvægan búnað
Mikilvægt er að skilgreina mikilvægan búnað og kanna hvort hann vinni eðlilega.
•

Yfirfara gátlista.

•

Kanna hvort einhvers staðar sé búnaður sem eingöngu er notaður í sérstökum tilvikum
og hvenær hann var síðast prófaður.

Yfirfara sótthreinsiaðgerðir og -búnað
•

Yfirfara sótthreinsiaðgerðir og búnað.

•

Kaupa inn sótthreinsiefni samkvæmt lista.

•

Koma sótthreinsibúnaði fyrir skv. grunnmynd nr. xxx.

Fræðsla og upplýsingar til starfsmanna
Koma upplýsingum á framfæri við starfsmenn (Innranet, tölvupóstur, skilti eða annað).
Halda eftirfarandi kynningar fyrir starfsmenn:
•

Viðbrögð við farsótt.

•

Notkun sótthreinsi- og hlífðarbúnaðar.

•

Skipulag vinnu.

•

Uppbygging viðbragðsáætlunar.

•

Viðbrögð í öðrum neyðartilvikum.

Upplýsa almenning
•

Skilgreina hvaða upplýsinga er þörf á þessu stigi.

•

Ákveða boðleiðir upplýsingar.
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Aðrar aðgerðir
Aðrar aðgerðir sem viðkomandi veitufyrirtæki telur nauðsynlegt að grípa til.
V1.5

Hættustig

{Engin staðfest sýking á Íslandi. Vísbendingar um að veiran aðlagist mönnum í vaxandi mæli.
Litlar hópsýkingar brjótast út á takmörkuðu svæði.
Umtalsverðar hópsýkingar, en
staðbundnar. Ekki umtalsverð hætta á heimsfaraldri.}
Listinn er ekki tæmandi en mælt er með eftirtöldum aðgerðum:
Tengsl við yfirvöld
•

Koma á samskiptum.

•

Afla upplýsinga um þróun mála.

•

Móttaka fyrirmæla og leiðbeininga um aðgerðir.

•

Veita upplýsingar um aðgerðir veitunnar.

Yfirfara aðgerðir viðbúnaðarstigs
Voru allar aðgerðir framkvæmdar? Ef ekki, er ástæða til að framkvæma þær nú?
Undirbúa lokun deilda, sviða og/eða starfsstöðva
•

Undirbúa framkvæmd áætlunar.

Yfirfara birgðir og innkaupalista
•

Yfirfara birgðir og bæta við á lista því sem vantar.

•

Kaupa inn skv. lista.

Prófa og yfirfara mikilvægan búnað
Prófa og yfirfara búnað samkvæmt gátlista.
Yfirfara tengsl við samstarfsveitur og þjónustumiðstöðvar sveitafélaganna.
Yfirfara lista yfir samstarfsaðila og tengiliði.
Fræðsla og upplýsingar til starfsmanna
Yfirfara upplýsingafarveg fyrir starfsmenn (Innranet, tölvupóstur, eða annað).
Halda eftirtaldar kynningar fyrir starfsmenn:
•

Viðbrögð við farsótt.

•

Skipulag vinnu.

•

Sótthreinsiaðgerðir og notkun sótthreinsibúnaðar.

•

Uppbygging viðbragðsáætlunar.

•

Viðbrögð við öðrum neyðartilvikum.

Upplýsa almenning
•

Skilgreina hvaða upplýsinga er þörf á þessu stigi.

•

Ákveða boðleiðir upplýsingar.
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Aðrar aðgerðir
Aðrar aðgerðir sem viðkomandi veitufyrirtæki telur nauðsynlegt að grípa til.
V1.6

Neyðarstig

{Einn eða fleiri einstaklingar sýktir á Íslandi. Heimsfaraldri lýst yfir. Vaxandi útbreiðsla smits
milli manna.}
Listinn er ekki tæmandi en mælt er með eftirtöldum aðgerðum:
Tengsl við yfirvöld
•

Koma á samskiptum.

•

Afla upplýsinga um þróun mála.

•

Móttaka fyrirmæla og leiðbeininga um aðgerðir.

•

Veita upplýsingar um aðgerðir veitunnar.

Yfirfara aðgerðir hættustigs
Kanna hvort allar aðgerðir hafi verið framkvæmdar og hvort ástæða sé til að Uppfæra/endurtaka
einhverjar þeirra.
Neyðarvaktáætlun tekur gildi
•

Gera starfsmönnum viðvart.

•

Færa starfsmenn milli deilda ef þörf er á.

Lokanir deilda, svæða og/eða starfsstöðva
Kanna möguleika á lokunum og einangrun deilda, svæða og starfsstöðva.
•

Kanna hvaða svæði er um að ræða.

•

Samráð við heilbrigðisyfirvöld.

Mynda tengsl við veitur og þjónustumiðstöðvar sveitarfélaga
Vera í sambandi við aðrar veitur og þjónustumiðstöðvar sveitarfélaga. Veita og þiggja aðstoð
ef þörf er á.
Framkvæma sótthreinsiaðgerðir
Fyrirmæli um sótthreinsiaðgerðir. {listi frá heilbrigðisyfirvöldum á eftir að berast}.
Upplýsa starfsmenn
•

Vinnufyrirkomulag og tilfærslur starfsmanna.

•

Lokun og einangrun svæða.

•

Sótthreinsiaðgerðir.

Upplýsa almannavarnir
•

Sótthreinsiaðgerðir.

•

Tengiliðir.

•

Staða veitukerfa.
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Upplýsa almenning
Samráð við almannavarnir og heilbrigðisyfirvöld.
Upplýsa fjölmiðla
•

Staða veitukerfa.

•

Tengiliðir.

Yfirfara viðbrögð við öðrum neyðartilvikum
Fara yfir viðbragðsáætlun vegna annarra neyðartilvika.
Aðrar aðgerðir
Aðrar aðgerðir sem viðkomandi veitufyrirtæki telur nauðsynlegt að grípa til.
V1.7

Enduruppbygging

{Farsótt er liðin hjá. Koma þarf rekstri í eðlilegt horf á ný.}
Tengsl við yfirvöld
•

Koma á samskiptum.

•

Afla upplýsinga um þróun mála.

•

Móttaka fyrirmæli og leiðbeiningar um aðgerðir.

•

Veita upplýsingar um aðgerðir veitunnar.

Aðstoð við starfsmenn
•

Áfallahjálp. Sorgarviðbrögð vegna látinna starfsmanna eða afkomenda þeirra.

Upplýsa starfsmenn
•

Gera starfsmönnum viðvart um að hætta sé liðin hjá.

•

Taka upp fyrri starfsemi og vaktáætlun.

•

Aflýsa lokun og einangrun svæða.

•

Minnka sótthreinsiaðgerðir og síðan hætta þeim í samráði við heilbrigðisyfirvöld.

Upplýsa almannavarnir
•

Ákveða hvaða upplýsingar skal gefa almenningi.

Upplýsa almenning
•

Samráð við almannavarnir og heilbrigðisyfirvöld.

Upplýsa fjölmiðla
•

Ákveða hvaða upplýsingar skal gefa til fjölmiðla.

Yfirfara viðbragðsáætlun og niðurstöður aðgerða
•

Fara yfir viðbragðsáætlun.

•

Taka saman niðurstöður vegna aðgerða, hvað var vel gert og hvað mætti betur fara.
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Endurskoða viðbragðsáætlun og endurútgefa
•

Bæta við og breyta viðbragðsáætlun.

Aðrar aðgerðir
Aðrar aðgerðir sem viðkomandi veitufyrirtæki telur nauðsynlegt að grípa til.
V1.8

Viðaukar

{Í viðaukum er tilvísun í þær viðbótar upplýsingar sem þykja nauðsynlegar sem fylgigögn
viðbragðsáætlunarinnar.}
Kort yfir sóttvarnarsvæði
Kort frá heilbrigðisyfirvöldum um skiptingu landsins í sóttvarnarsvæði (nota bráðabirgða
útgáfu af kort á mynd 2 í skýrslunni). {endanlegt kort frá heilbrigðisyfirvöldum á eftir að
berast}.
Listi yfir veitur á sóttvarnarsvæðum
Listi yfir veitur á sóttvarnarsvæðum (sjá lista um félaga Samorku í töflu 1 í skýrslu). {listi með
öllum veitufyrirtækjum á eftir að berast}.
Annað
Aðrar upplýsingar sem viðkomandi veitufyrirtæki telur að fylgja eigi viðbragðsáætlun.
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