VÖKTUN SKÓLA- OG FRÍSTUNDASTARFS OG
SÓTTVARNARÁÐSTAFANIR VEGNA COVID-19
VIKUSKÝRSLA: 3. – 7. JANÚAR 2022
Hlutverk vöktunarteymis um skóla- og frístundastarf og sóttvarnaráðstafanir vegna COVID-19 er að stuðla að markvissum
viðbrögðum, tryggja öryggi barna og ungmenna og starfsfólks í skólum og að nemendur fái notið lögbundinnar þjónustu
menntakerfisins. Vöktunarteymið er samvinnuverkefni Sambands íslenskra sveitarfélaga, heilbrigðisráðuneytis, Grunns félags stjórnenda á skrifstofum fræðslumála í sveitarfélögum, Kennarasambands Íslands, almannavarnadeildar
höfuðborgarsvæðisins og Skólameistarafélags Íslands undir forystu ráðherra mennta- og barnamála.
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Vöktunarteymi um skóla- og frístundastarf og sóttvarnaráðstafanir vegna COVID-19 hefur tekið til
starfa undir forystu mennta- og barnamálaráðherra.
Haldnir hafa verið fjórir fundir vöktunarteymis en auk þess fundaði ráðherra með samráðshópi
hagsmunaaðila í vikulok.
Netfangið covid19@mrn.is hefur verið stofnað þar sem tekið er á móti fyrirspurnum og upplýsingum
um álitaefni tengd sóttvörnum og skólastarfi.
Alls bárust 11 fyrirspurnir í vikunni og hefur 10 þegar verið svarað.

Nýr vettvangur vöktunar og samráðs um skóla- og frístundastarf og sóttvarnaráðstafanir var settur á fót í árslok
2021 undir forystu mennta- og barnamálaráðherra í þeim tilgangi að verja skóla- og frístundastarf gegn
heimsfaraldri, tryggja lögbundinn rétt barna og ungmenna til menntunar og gæta að velferð nemenda, kennara
og annars starfsfólks í skóla- og frístundastarfi. Vöktunarteymið mun taka við fyrirspurnum og álitaefnum á
nýstofnuðu netfangi covid19@mrn.is og miðla upplýsingum og svörum hratt og örugglega um framkvæmd
skólastarfs til hagsmunaaðila. Fyrstu viku ársins voru haldnir fjórir fundir en ráðherra fundaði einnig með stærri
samráðshópi helstu hagsmunaaðila, ásamt sóttvarnalækni og fulltrúum almannavarnadeildar
ríkislögreglustjóra í vikulok þar sem farið var yfir megin áskoranir og álitaefni sem fram hafa komið og
sameiginlegar lausnir ræddar. Ráðuneytinu bárust alls 11 fyrirspurnir þessa viku og hefur 10 þegar verið
svarað.
Helstu áskoranir og álitaefni sem fram komu í liðinni viku:
Bólusetningar 5-11 ára barna hófust í vikunni. Á höfuðborgarsvæðinu fara bólusetningar fram í Laugardalshöll
en á landsbyggðinni er gert ráð fyrir að þær fari fram á heilsugæslustöðvum eða í skólabyggingum og getur
skólahald að einhverju leyti raskast meðan á þeim stendur. Bólusett verður eftir fæðingarmánuði barna til að
gæta að persónuverndarsjónarmiðum og blöndun verður milli bekkja og árganga. Gefið hefur verið út
upplýsinga- og fræðsluefni um bólusetningar barna á íslensku, ensku og pólsku. Starfsfólk skóla, aðrir en
skólahjúkrunarfræðingar, kemur ekki að bólusetningum. Leitast verður við að bólusetja nemendur í viðkvæmri
stöðu í skólum, á þetta einkum við um nemendur í Klettaskóla og Brúarskóla, auk nemenda í sérdeildum. Að
loknu bólusetningarátaki sem nú stendur yfir verður áfram hægt að fara í bólusetningu á heilsugæslustöðvum.
Hafa þarf hugfast að enn hefur hluti kennara ekki fengið örvunarbólusetningu.
Matsalir og mötuneyti falla ekki undir sameiginleg rými sbr. 6. gr. gildandi reglugerðar um takmörkun vegna
farsóttar og því ekki unnt að víkja frá fjöldatakmörkunum. Unnið er að nýrri reglugerð sem tekur gildi í næstu
viku.
Fulltrúar framhaldsskóla hafa óskað eftir öruggari grímum, en samkvæmt upplýsingum Landspítala eru nú
fáanlegir nýir veirumaskar sem reynst hafa vel en eru þeim annmörkum háðir að erfitt er að hafa þá í lengri
tíma en einnig er unnt að hafa andlitshlífar til viðbótar grímum sem gefið hefur góða raun.
Smitrakningar hafa stóraukist undanfarið vegna aukinna smita í samfélaginu og hafa þær nú verið sameinaðar
á einn stað í húsnæði almannavarnadeildar lögreglustjóra. Fyrirhugað er að styðja vel við skóla við
smitrakningar en í dag sinna sex starfsmenn smitrakningu í skólum og áform um að þeim verði fjölgað. Reynsla
haustsins með smitgát hefur ekki gengið eins og vonir stóðu til og margir nemendur verið lengi í sóttkví. Þegar
smitgát var sett á var horft til þess að smit 3-4 nemenda innan bekkjar myndi leiða til þess að allur bekkurinn
færi í sóttkví. Líkur eru á að ástandið verði erfitt næstu vikurnar eða jafnvel fram að páskum. Ráðuneytið er að
setja á fót vinnuhóp, með aðkomu almannavarna og sóttvarnayfirvalda, sem mun skoða smitrakningu
sérstaklega og kanna hvernig einfalda megi vinnuferli við smitrakningu.
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