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Minnisblað AHS 

Efni: Smit eftir fæðingarári 

Viðtakandi: Sviðsstjórar fræðslumála á höfuðborgarsvæðinu 

Sendandi: Jón Viðar Matthíasson, framkvæmdastjóri almannavarnanefndar höfuðborgarsvæðisins 

Dags.: 13. október 2020 

Hér fyrir neðan er fjöldi staðfestra smita yfir þá sem eru fæddir frá 2002 t.o.m. 2020 og samanburður á 
tímabili 1 og tímabili 2.  Hafa verður í huga fjölda sem er sendur í sýnatöku og einnig lengd tímabila.  Einnig 
var mismunandi verklag í sóttvarnareglum og takmörkunum á skólahaldi.  Eftirfarandi reglugerðir er búið 
að auglýsa þegar þetta minnisblað er skrifað. 

 

Hér fyrir neðan er fjöldi innanlandssmita eftir tímabilum og fjöldi sýna sem voru tekin.  Þessa þætti þarf að 
hafa í huga þegar staðan er metin.  Hlutfall barna (0-18 ára) af heildarfjölda smitaðra innanlands er 12 % á 
tímabili 2 en 9% á tímabili 1.  Smitin þurfa ekki að tengjast leik- eða grunnskólum heldur samfélagsleg smit 
eins og t.d. af heimilinu. 

 

Hér fyrir neðan er tafla sem sýnir mismun á milli tímabila og skólastiga.  Unnið úr greiningu 
almannavarnadeildar ríkislögreglustjóra sem sér um smitrakningu og er hluti af þessu skjali.  Þar kemur fram 
að smit sem er hægt rekja til eða tengja skólum með einhverjum hætti er ívið lægri á tímabili 1 en 2. 
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Valtýr Stefánsson Thors, barnasmitsjúkdómalæknir segir flest barnanna sem hafa greinst hafa verið fremur 
einkennalítil.  Flest þeirra fá væg einkenni sem eru hálssærindi, hósti og hiti. Í flestum tilfellum eru þetta 
skammvinn veikindi, þau eru búin á tveimur til þremur, kannski fjórum dögum. Það er líka býsna stór hópur 
af þessum börnum sem eru algerlega einkennalaus, fá aldrei nein einkenni.  Þessa vitneskju þarf að hafa í 
huga þegar horft er til fjölda sýna.  Einnig var mun meira um að börn væru send í sýnatöku á tímabili 2, þar 
sem mikið var um að stór hópur af börnum fóru í sóttkví þegar upp komu smit í leik- og grunnskólum.  

Hér fyrir neðan er fjöldi staðfestra smita eftir fæðingarári fyrir aldurhópinn 2002 t.o.m. 2020 flokkað eftir 
tímabili 1 og 2. 

 

Þetta er ekki afgerandi munur á aldursskiptingu í þessari bylgju samanborið við þá fyrstu, smit milli barna 
eru fátíð en smitin eru flest að koma utan frá.  Þessi smit tengjast ekki öll leik- eða grunnskólum. 

Hér fyrir neðan er uppsafnaður fjöldi smita á tímabili 2 eftir aldurshópum og er hlutfallslegur fjöldi smita í 
aldurshópnum 18-29 ára töluvert hærri en á tímabili 1. Sá hópur á sennilega fleiri börn á leik- eða 
grunnskólaaldri en aldurshópurinn 40-49 og 50-59 ára en þar voru hlutfallegri fleiri smit á tímabili 1. 

 

Tímabil 2 

Hér fyrir neðan er samskonar flokkun fyrir tímabil 1 og er það einnig tekið niður á kyn og er það áberandi 
að smit eru hlutfallsleg flest hjá þeim sem eru 40 ár og eldri.  Í skoðun almannavarnadeildar sem sér um 
smitrakninguna kemur fram að um 67% smita er innan fjölskyldurnar.  Einungis virðist vera hægt að rekja 9 
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smit þar sem leikskólabarn eða grunnskólanemi hafi mætt veik í skólann og smitað út frá sér eða um 2,4% 
tilfella.  Samantekt almannavarnadeildarinnar er hér fyrir neðan. 

 

Tímabil 1 

Einnig er áhugavert að sjá að einstaklingar sem eru fædd 2008 eru með 30 staðfest smit á tímabili 2 en 10 
á tímabili 1 þannig að fjölgun á milli tímabila er 20 einstaklingar eða um 80% af fjölgun smita á milli tímabila.  
Smitum hjá þeim sem eru fæddir 2009 og yngri fjölgar um 3 á milli tímabila en 2 hjá þeim sem eru fædd 
2007 og fyrr. 

 

Súlurit, fjöldi á hverju tímabili og breytingar á milli tímabila. 

Sjá hér fyrir neðan frekari greiningu frá almannavarnadeild ríkislögreglustjóra frá 1. október sl. 
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