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Staða mála

Einangrun og sóttkví



Barnavernd Keðjan ÞÁG ÞB ÞGK ÞLH ÞVMH

Íbúar í einangrun 1 0 1 0 1 0 0

Íbúar í sóttkví 4 0 6 0 0 7 15

Starfsfólk í einangrun 1 1 5 1 8 2 1

Starfsfólk í sóttkví 2 1 22 1 4 16 15
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Gistiskýlið

o Sjö starfsmenn fóru í sóttkví og 14 
gestir gistiskýlisins. Loka þurfti 
gistiskýlinu. 

o Gestir sem þurfti að fara í sóttkví 
fengu inni í sóttvarnahúsinu á 
Rauðarárstíg.

o Mikil samstaða og góð samvinna 
milli starfsfólks velferðarsviðs, 
Rauða krossins, Landspítalans og 
Almannavarna.

Stöðumat 7.10.2020



Íbúðakjarni

Fimm einstaklingar með þroskahömlun 
sem þurfa mikla þjónustu.

o Fjórir starfsmenn eru smitaðir og 
fimmtán starfsmenn í sóttkví. Einn 
íbúanna jafnframt smitaður. 

o Mikið mæðir á vinnustaðnum og 
flókið að manna stöður, en hefur 
gengið með öflugu starfi starfsfólks 
og góðri samvinnu innan sviðsins. 

Stöðumat 7.10.2020



Breytingar á þjónustu



Allt kapp er lagt á að halda óbreyttri þjónustu á þjónustumiðstöðvum og 73 

starfsstöðum með sólarhringsþjónustu:

• Sambýli og íbúðakjarnar fyrir fatlað fólk

• Skammtímadvalir fyrir fötluð börn

• Neyðarskýli

• Áfangaheimili

• Hjúkrunarheimilin Droplaugarstaðir og Seljahlíð

• Þjónustuíbúðum fyrir aldrað fólk

Unnið gegn þjónustuskerðingu



o Sérstök áhersla á að þjónusta fyrir fólk í viðkvæmri stöðu skerðist ekki 

eða eins lítið og mögulegt er, samhliða því að nota ítrustu smitvarnir og 

virða tveggja metra reglu. 

o Í málaflokkum fatlaðs fólks og aldraðs fólks er lagt að stjórnendum að leita 

skapandi leiða til að ná markmiðum um að skerða ekki þjónustu. 

o Vinna og virkni heldur áfram með hólfaskiptingum, en þátttakendum er 

heimilt að vera heima ef þeir óska þess sjálfir. 

o Símavinaverkefni er ekki í fullum gangi eins og í fyrstu bylgju, en samstarf 

við Rauða krossinn er til skoðunar. 

Unnið gegn þjónustuskerðingu



o Grímuskylda er nú á 
þjónustumiðstöðvum.

o Fólk er hvatt til að hringja í 
þjónustuver Reykjavíkurborgar í 
síma 411 11 11 og ganga frá 
málum í gegnum síma, frekar en 
að mæta á staðinn. 

o Opnunartími er óbreyttur. 

o Tæknin er nýtt eins og hægt er til 
viðtala. 

Þjónustumiðstöðvar



o Grímuskylda er nú á 

félagsmiðstöðvum eldri borgara.

o Félagsstarf verður ekki skert en 

vegna fjöldatakmarkana verður 

að skrá sig fyrirfram á viðburði til 

þess að tryggja 20 manns í rými 

og tveggja metra reglu, sem er 

við lýði í félagsstarfinu.

o Breyting getur orðið á afþreyingu 

í félagsstarfi. Sem dæmi er ekki 

hægt að halda úti kórastarfi. 

Félagsmiðstöðvar



o Mötuneytið á Vitatorgi veitir 

áfram þjónustu við íbúa í húsinu 

en lokað verður fyrir aðra. 

o Þau sem ekki búa á Vitatorgi en 

hafa nýtt sér matarþjónustuna 

þar geta sótt um heimsendan 

mat með því að hringja í síma 

411 9450 eða senda pöntun 

á maturinnheim@reykjavik.is.

Matarþjónusta

mailto:maturinnheim@reykjavik.is


o Gistiskýlinu í Grandagarði hefur 

verið lokað tímabundið vegna 

smits sem kom upp hjá 

starfsmanni. 

o Notendur þjónustunnar sem ekki 

eru í sóttkví geta nýtt sér 

gistiskýlið á Lindargötu þangað til 

opnað verður aftur í 

Grandagarði.

Heimilislaust fólk



Neyðarstjórn velferðarsviðs



• Fundar daglega og oftar eftir þörfum

• Fylgist grannt með gangi mála

• Bregst við uppákomum, breyttri stöðu og 

ræðst í nauðsynlegar breytingar

• Miðlar mikilvægum upplýsingum til 

starfsfólks og stjórnenda

• Stöðug samskipti við fimm undirteymi

Neyðarstjórn
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