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Ísland er skilgreint á ,,Neyðarstig” vegna COVID-19 og í 
framhaldi að því eru heimsóknir ekki leyfðar í Sóltún. 

Stjórn hjúkrunarheimilisins Sóltúns hefur tekið þá ákvörðun að loka 
hjúkrunarheimilinu fyrir heimsóknum ættingja og annarra gesta frá og 
með 6. mars  þar til annað verður formlega tilkynnt.  Er þetta gert að 
höfðu samráði við Sóttvarnarlækni og Landlækni eftir að Neyðarstigi 
almannavarna var lýst yfir 6. mars. Sóltún hjúkrunarheimili er hér að 
fylgja eindregnum tilmælum þessara aðila sem eru í framvarðasveit 
Almannavarna Íslands. 

Heilsa og velferð íbúanna þarf alltaf að vera í 
forgangi! 

 Nú er staðfest að smit vegna Kórónaveirunnar hafa borist á milli 
einstaklinga í þjóðfélaginu. Þar sem íbúar Sóltúns hjúkrunarheimilis eru 

flestir aldraðir og  með ýmsa undirliggjandi sjúkdóma eru þeir í sérstökum 
áhættuhóp tengt því að veikjast alvarlega af Kórónaveirunni.  

Leita þarf allra leiða til að draga úr þeirri hættu að íbúar heimilisins veikist 
af Kórónaveirunni. Okkur þykir mjög leitt að þurfa að taka svo stóra 
ákvörðun en þetta er gert með velferð íbúanna okkar í húfi og biðjum við 
fólk að sýna þessari ákvörðun virðingu og skilning. Það er ljóst að það 
getur reynst íbúa mjög erfitt að fá ekki heimsóknir frá ættingjum sínum og 
á sama hátt getur það reynst ættingjum íbúans mjög erfitt að heimsækja 
hann ekki.  Það er samt nauðsynlegt að grípa til þessara ráðstafana til að 
koma í veg fyrir að íbúi veikist af veirunni og eins geta smit borist frá 
ættingjum eins íbúa til annars íbúa. Jafnframt verður umferð allra annarra 
gesta en nauðsynlegs starfsfólks á vakt, takmörkuð inn á hjúkrunar-
heimilið og gerðar hafa verið sérstakar reglur um það. Svo sem birgja 
með vörur, iðnaðarmenn og aðra sem þurfa að koma inn á heimilin.Við 
bendum ykkur á að hafa samband við:  

Anna Birna Jensdóttir framkvæmdastjóri, tölvupóstfang: 
annabirna@soltun.is eða vakthafandi hjúkrunarfræðing og 
hjúkrunarstjóra þar sem ykkar ættingi býr. 

Einnig er mikilvægt að þið kynnið ykkur upplýsingar og 
leiðbeiningar á vef Landlæknisembættisins www.landlaeknir.is Þar eru 
greinargóðar upplýsingar og leiðbeiningar tengdar stöðu mála, en þær 
geta breyst frá degi til dags. 

Að sama skapi eru ferðir íbúa út í bæ sem ekki eru 
bráðnauðsynlegar settar í biðstöðu meðan ,,Neyðarstig“ er.  

Boðið er uppá 
fjölbreyttari 
afþreyingu í 
sjónvörpum, þættir, 
tónlistarmyndbönd 
og kvikmyndir 
sýndar 
 

 
 

Hárgreiðsla og 
fótaaðgerðarstofa 
eru einungis opnar 
fyrir íbúa Sóltúns 

    

         

Boðið er uppá 
SKYPE stund íbúa 
og ættingja. Einnig 
má koma snjallsíma 
og Ipad til íbúa í 
samráði við 
hjúkrunarfræðing 
hans 

Lesið er reglulega 
fyrir íbúa, en fyrir 
færri í einu 
 

Þeir sem vilja fá sendar upplýsingar um það sem er á döfinni hjá Sóltúni 
hjúkrunarheimili eru beðnir um skrá sig á póstlista á www.soltun.is (Hafa 

samband) og haka í að hafa kynnt sér persónuverndarstefnu Sóltúns.     

Fólk er hvatt til að 
nota síma og netið 
til samskipta og/eða 
senda bréf og kort 
til íbúa 
 

mailto:annabirna@soltun.is
http://www.landlaeknir.is/
http://www.soltun.is/


  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
    
 
 
 
 
  
    
 
 
 
 
   
 
 
 
 
                       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
        
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

Hvað get ég gert til að forðast smit? 

 
-Góð handhreinsun er mikilvægasta ráðið til að forðast smit. Handþvottur með vatni og sápu er 
æskilegastur ef hendur virðast hreinar en hafa komið við sameiginlega snertifleti s.s. hurðahúna. 

-Handspritt má nota ef hendur eru ekki sýnilega óhreinar eða eftir meðhöndlun peninga eða 
greiðslukorta. 

-Rétt er að forðast náið samneyti við einstaklinga sem eru með almenn kvefeinkenni, hnerra eða 
hósta, eins og raunhæft er. 

-Grímur nýtast best þegar veikir nota þær en einnig þegar náið samneyti er óhjákvæmilegt, s.s. fyrir 
heilbrigðisstarfsmenn eða aðra viðbragðsaðila þegar þeir hlúa að veikum. 

-Við þrif eftir aðra, s.s. í veitingasölum eða á almenningssalernum ætti að nota einnota hanska en 
mikilvægt er að taka af sér hanska þegar slíkum verkum er lokið og þvo vel hendur.  

 

Heimsóknir voru ekki leyfðar frá seinnipart  föstudagsins 6. mars  þar sem neyðarstigi var lýst yfir á 
Íslandi vegna COVID 19. Íbúar Sóltúns hafa tekið því af æðruleysi og er ró yfir húsinu. Ættingjar sem 
voru á tölvupóstlista fengu tilkynningu frá Sóltúni. Leitast hefur verið við að fleiri skrái sig á 
tölvupóstlistann. Það er gert gegnum heimasíðuna www.soltun.is  ,,Hafðu samband” - ,,Skrá sig á 
póstlista” og haka í að hafa lesið persónuverndarstefnuna. Nokkrir hafa bæst á listann. Sóltún hvetur 
ættingja til að skrá sig, því það er fljótlegasta leiðin til að koma boðum/upplýsingum frá okkur í 
alvarlegum aðstæðum eins og nú. Ákvarðanir eru teknar með hagsmuni íbúa okkar að leiðarljósi. 
 

 

 

   

   

  

SKYPE  samband 

Vegna lokunar fyrir heimsóknir á Sóltún er möguleiki á að panta SKYPE samband við íbúa. 
Iðjuþjálfun sér um tímabókanir, og er þá fastákveðinn tími bókaður og farið er með Ipad til 
viðkomandi. Miðað er við tímann kl. 15-16 til að byrja með og eru áhugasamir beðnir um að 
hafa samband við Hildi Þráinsdóttur iðjuþjálfa hildur@soltun.is til að bóka tíma. 

SKYPE nafn Sóltúns er: Oldungur Jonsson 

Einnig eru ættingjar hvattir til að útvega sínum ættingja Ipad eða snjallsíma ef viðkomandi 
getur nýtt sér það til að auðvelda samskipti. Hafið samband við hjúkrunarfræðing íbúans til 
að koma því í kring. 

 

Sýkingavarnir er hluti af öryggisbrag Sóltúns í daglegri starfsemi 
Nú á tímum COVIC-19 er árvekni ennfrekar skerpt. Fylgst er með öllum nýjum leiðbeiningum 
sem koma frá Sóttvarnarlækni með tilliti til sóttvarna og hreingerninga. 
 

• Fræðsla til starfsfólks er stöðugt í gangi varðandi: 
o Smitleiðir og forvarnir 
o Handþvott, mikilvægi þessa fyrir íbúa og starfsfólk 
o Ræsting í umhverfinu, á almenningssvæðum, herbergjum  íbúa, snyrtingum 

og eldhúsum, búningsherbergjum 
o Sýkingavarnarnefnd stendur vaktina 24/7 og sendir út nýjar upplýsingar til 

starfsmanna jafnóðum gegnum Starfsmannavef  og lokaða samfélagsmiðla 
o Ef smit kemur upp, þá er tilbúin hlífðarbúnaður á hverri hæð, og fara á eftir 

sýkingarvarnaráætlun um einangrun 
 

Þá eru engar stærri samkomur haldnar í Sóltúni, og hópastarf og þjálfun hafa verið færð sem 
mest niður á starf með einstaklingi og/eða innan sambýlis. 
Sóltún starfar í nánu samstarfi við Samtök fyrirtækja í velferðarþjónustu og 
heilbrigðisyfirvöld.  

Sóltún vill færa íbúum og ættingjum kærar þakkir fyrir góða 
samvinnu eftir að ,,Neyðarstigi” vegna COVID-19 var lýst yfir. 
Starfsfólk Sóltúns hefur einnig staðið sig með sóma og vinna allir 
hér sem einn maður og fylgja fyrirmælum um hvernig eigi að bera  
sig að.  
 
Best er að hafa samband á dagvinnutíma 8-16 við hjúkrunarfræðing íbúa: 
Hjúkrunarfræðingur 1. Hæð BC vaktsími 590 6113 
Hjúkrunarfræðingur 1. Hæð DE vaktsími 590 6127 
Hjúkrunarfræðingur 2. Hæð BC vaktsími 590 6212 
Hjúkrunarfræðingur 2. Hæð DE vaktsími 590 6221 
Hjúkrunarfræðingur 3. Hæð BC vaktsími 590 6310 
Hjúkrunarfræðingur 3. Hæð DE vaktsími 590 6315 
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