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Heimsfaraldur í heimabyggð

• Aðstæður í Húnaþingi vestra mars 2020
• Áhrif Covid-19 á fjárhgasstöðu sveitarfélagsins
• Hvað lærðum við

• 2600 ferkílómetar
• Íbúafjöldi 1220

• Helmingur íbúa á Hvammstanga, helmingur í dreifbýli



Covid-19 - Hvers er að vænta?

• Föstudaginn 13. mars. Ráðherra kynnir samkomubann frá 15. mars
• Skólastjórnendur og stjórnendur sveitarfélagsins endurskipuleggja skólastarf 

frá og með mánudegi 16. mars
• 14. mars. Skipun þriggja vettvangssstjórna á Norðurlandi vestra

• Skipaðar heilbrigðisstarfsfólki, lögreglu og tengiliðum sveitarfélga
• Undantekning – Húnaþing vestra, lögreglan skipar formann björgunarsveitar

• 16. mars. Viðbragðsáætlun Húnaþings vestra kynnt



17. mars - Covid er komið ...

• 17. mars
• Fyrsta smitið greint í sveitarfélaginu

• 18. mars
• Allir nemendur og starfsfólk Grunnskóla 

Húnaþings vestra í sóttkví 
• 18. mars

• 230 manns í sóttkví eða um 20% íbúa 
sveitarfélagsins

• Reykjavík 20%              26.000 
• Akureyri 20% 3.800



Aðgerðir hertar

Laugardaginn 21. mars
• Tilkynning frá aðgerðastjórn 

almannavarna á Norðurlandi vestra

• Vegna grunsemda um víðtækt smit í 
Húnaþingi vestra verður að grípa til 
hertra sóttvarnaaðgerða strax

• Ekki fleiri smit en annarsstaðar á 
landinu!



BAMM – öllu skellt í lás!

Yfir kaldan eyðisand
ótal veirur sveima.
Nú er lokað norðurland, 
nú er ég bara heima.

(IS)

21. mars  - kl: 22:00. Allir íbúar sveitarfélagsins látnir sæta úrvinnslusóttkví



Úrvinnslusóttkví – hvað er það?

• Úrvinnslusóttkví er tímabundin ráðstöfun 
meðan unnið er að smitrakningu

• Einungis einn aðili af hverju heimili getur í 
hvert sinn yfirgefið heimilið til að afla aðfanga

• Úrvinnslusóttkví gildir ekki um 
lífsnauðsynlega starfsemi, s.s. 
hjúkrunarheimili, sjúkrahús og dreifingu og 
verslun með matvæli og eldsneyti



Úrvinnslusóttkví í raun ... á bak við tjöldin...

• Upplýsingagjöf – Samskipti 

• Aðlögun íbúa, nýir samskiptamátar

• Daglega settir upplýsingapistlar á 
vefinn

• Forstöðumenn funduðu daglega

• Daglegur fundur vettvangsstjórnar 
með aðgerðastjórn

• Vettvangsstjórn fundaði oft á dag

• Tryggð lífsnauðsynleg þjónusta og 
þjónusta sem þurfti að haldast órofin

• Haft samband símleiðis við 
skjólstæðinga félagsþjónustunnar

• Undirbúningur skilaði sér –nýtt verklag 
tók gildi, samfélagið virkaði



Hvernig leið okkur?

• Samráðshópur um áfallahjálp í Húnavatssýslum 
virkjaður

• Geðteymi á heilsugæslu virkjað

• Jákvæðir pislar settir á heimasíðu

• Samstarf við Rauða krossinn

• Afþreying og skemmtun fundu sér leiðir meðal 
íbúa

• Úrvinnslusóttkví felld úr gildi 27. mars



Áhrif Covid á fjárhagsstöðu Húnaþings vestra

• Bókun byggðarráðs 30. nóvember 2020
• Heildaráhrif yfir 88 millj. kr. 
• Þar af úrvinnslusóttkví 14,6 millj. kr
• Atvinnuleysi spáð í lok árs 5,8%

• Ekki verið meira frá upphafi árs 2010

• Farið í aðhaldsaðgerðir



Hvað lærðum við?

• Mikilvægi upplýsingaflæðis – innan sveitafélags
• Milli stjórnenda
• Innan sviða
• Innan vinnustaða
• Til íbúa

• Stuttar boðleiðir og traust samskipti lykilfólks
• Starfsfólk lausnarmiðað
• Ótrúleg aðlögunarhæfi – starfsfólks og stofnana
• Samstaða starfsfólks  



Hvað lærðum við?

• Mikilvægi baklands
• Sambandið
• Aðgerðastjórn almannavarna
• Heilbrigðisstofnun Vesturlands
• og.fl.

• Tæknin 
• Samstaða
• Aukin skilningur á aðstæðum annarra
• COVID – þétti samfélagið okkar




	Heimsfaraldur í heimabyggð
	Heimsfaraldur í heimabyggð
	Covid-19 - Hvers er að vænta?
	17. mars - Covid er komið ...
	Aðgerðir hertar
	BAMM – öllu skellt í lás!
	Úrvinnslusóttkví – hvað er það?
	 Úrvinnslusóttkví í raun ... á bak við tjöldin...
	Hvernig leið okkur?
	Áhrif Covid á fjárhagsstöðu Húnaþings vestra
	Hvað lærðum við?
	Hvað lærðum við?
	Slide Number 13

