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Leiðbeiningar fyrir tjaldsvæði, hjólhýsasvæði, skála 
ferðafélaga, lítil gistihús, skipulagðar ferðir, afþreyingu 

utandyra og hópferðabíla 
 

Sóttvarnaráðstafanir vegna COVID-19 sem taka gildi 31. júlí 2020 
 

 

 Eftirfarandi á við um alla starfsemi/staði:  

1. Gestir mega ekki koma inn á tjaldsvæði, í skála eða fara í skipulagðar ferðir ef þeir:  

a. Eru í sóttkví eða heimkomusmitgát. 
b. Eru í einangrun (einnig meðan beðið er niðurstöðu sýnatöku). 
c. Hafa verið í einangrun vegna COVID-19 smits og ekki eru liðnir 14 dagar frá útskrift. 
d. Eru með einkenni (kvef, hósta, hita, höfuðverk, beinverki, þreytu, kviðverki, niður-

gang o.fl.). 

2. Rekstraraðili þrífur og sótthreinsar sameiginleg rými og snertifleti a.m.k. tvisvar á dag. 

3. Frá og með 31. júlí er hámarksfjöldi í hverju sóttvarnarými 100 manns (börn fædd árið 2005 
og síðar eru ekki talin með). Sóttvarnarými getur verið innan- sem utandyra og þarf t.d. að 
skipta tjaldsvæðum upp með tilliti til þessa svo lengi sem nándarmörk eru virt.  

4. Virða ber 2ja metra regluna milli ótengdra aðila. 

5. Auðvelt aðgengi að handþvottaaðstöðu og handspritti þarf að vera til staðar.  

6. Takmarka þarf samneyti á milli aðskildra ferðahópa eins og unnt er.  
 

https://www.landlaeknir.is/servlet/file/store93/item42089/Lei%C3%B0beiningum%20um%20heimkomusmitg%C3%A1t%2013.07.2020.pdf
https://www.landlaeknir.is/servlet/file/store93/item38989/Lei%C3%B0beiningar%20fyrir%20almenning%20var%C3%B0andi%20einangrun%20%C3%AD%20heimah%C3%BAsi%2024032020.pdf
https://www.landlaeknir.is/servlet/file/store93/item38919/Lei%C3%B0beiningar-framl%C3%ADnustarfsmenn%2010032020_KSJ-IM.pdf
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Tjaldsvæði 
Eftirfarandi reglur eiga við um tjaldsvæði og gesti í tjöldum, tjaldvögnum, fellihýsum, hjólhýsum 
„camperum“ (lítill húsbíll) og húsbílum.  

1. Hvert tjaldsvæði má ekki taka á móti fleiri en 100 gestum að hámarki (börn fædd árið 2005 og 
síðar eru ekki talin með) nema hægt sé að skipta svæðinu upp í 100 manna hólf og virða á sama 
tíma 2ja metra regluna um nándarmörk einstaklinga. Tvö salerni eru lágmark fyrir hvert hólf 
ásamt handþvottaaðstöðu. Sama á við um aðstöðu til böðunar, ef hún er til staðar. Enginn 
samgangur skal vera á milli hólfa. 

2. Ef baðaðstaða er í boði er nauðsynlegt að tryggja aðskilnað á milli hópa í hverjum rými og þrifið 
á milli (Dæmi: Baðhús opið hálfan dag fyrir rými 1 og hálfan dag fyrir rými 2). 

3. Rekstraraðili þrífur og sótthreinsar sameiginlega snertifleti a.m.k. tvisvar á dag og brýnir fyrir 
gestum að gæta ýtrustu varkárni og virða reglur um sóttvarnir.  

4. Rekstraraðili setur upp veggspjöld sem vekja athygli á 2ja metra reglu um nándarmörk 
einstaklinga við alla þjónustupósta, s.s. afgreiðslu, vatnshana, uppvask, salerni og sturtu. 

5. Að lágmarki skulu vera 4 metrar á milli tjalda, tjaldvagna, fellihýsa, hjólhýsa, campera og húsbíla. 
(Gildir ekki fyrir fjölskyldur eða tengdra einstaklinga). Ef tjaldað er í snjó eða mjög köldu veðri 
(frostmark og neðar) skal tvöfalda fjarlægð á milli tjalda (8 metrar). 

6. Salerni og sturta: 

a. Setjið upp aðstöðu við öll salerni/sturtur til að gestir geti sótthreinsað snertifleti s.s. 
hurðarhúna og snertifleti á salernum með Virkon eða spritti.  

b. Komið fyrir fjarlægðarmerkingum við salerni/sturtur, t.d. strik á gólfi með 2ja metra 
millibili. 

c. Þar sem salerni/sturtur eru hlið við hlið í þröngu rými má nýta annað hvert og loka ber 
hinu ef fjöldi gesta leyfir. 

7. Eldhúsaðstaða utan- og innandyra, og aðstaða til neyslu á mat: 

a. Hafið fljótandi sápu og handspritt við hvern vask og leiðbeiningar til gesta um að þrífa vel 
eftir sig.  

b. Virðið 2ja metra nándarmörk. Tryggið að við borðhald sé hægt að hafa 2 metra á milli 
einstaklinga sem ekki deila heimili. Minnið á þessa reglu með veggspjaldi við inngang. 

c. Komið fyrir fjarlægðarmerkingum (t.d. strik á gólfi) við uppþvottaaðstöðu. 

d. Fjarlægja skal alla matvöru s.s. kaffi/te, krydd o.þ.h. úr sameiginlegum rýmum. Gestum er 
óheimilt að skilja eftir matvæli ætluð þeim sem á eftir koma eða til að deila með öðrum á 
staðnum. Koma þarf upp skilaboðum vegna þessa til gesta.  

e. Ef gestir hafa aðgang að áhöldum, minna þá á að þrífa fyrir og eftir notkun. 

f. Rekstraraðili minnir gesti á að sótthreinsa borð og snertifleti á stólum fyrir og eftir mat-
reiðslu og borðhald. 

8. Önnur þjónusta: 

a. Virðið 2ja metra nándarmörk og komið fyrir upplýsingum um persónulegar sóttvarna-
ráðstafanir (handþvottur, hósta í ermina, forðast mannmergð). 

b. Komið fyrir fjarlægðarmerkingum þar sem það er hægt og á við.  

c. Efni til að sótthreinsa snertifleti þarf að vera aðgengilegt (spritt eða Virkon).  

d. Fjarlægið öll spil, bækur og blöð sem ætluð eru til afnota fyrir gesti.  

e. Sorp frá hverju tjaldi/húsi/einingu er sett í lokaðan poka í sorptunnu/r svæðis. 

9. Lítil gistihús á tjaldsvæðum: 

a. Er eingöngu hægt að leigja út til einstaklinga, fjölskyldna eða hópa sem deila sama 
heimili. 

https://www.landlaeknir.is/servlet/file/store93/item42072/Minnisbla%C3%B0%20vegna%20s%C3%B3ttvarnah%C3%B3lfa%2001.07.2020.pdf
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Hjólhýsasvæði (fastleigusvæði til skemmri eða lengri tíma) 
 

1. Gestir eru beðnir að virða 2ja metra nándarmörk og rekstraraðili setur upp skilaboð er þetta 
varðar við þjónustupósta, s.s. afgreiðslu, vatnshana, uppvask, salerni og sturtu. 

2. Að lágmarki skulu vera 4 metrar á milli hjólhýsa.  

3. Salerni og sturta: 

a. Setjið upp aðstöðu við öll salerni/sturtur til að gestir geti sótthreinsað snertifleti s.s. 
hurðarhúna og snertifleti á salernum með Virkon eða spritti.  

b. Komið fyrir fjarlægðarmerkingum við salerni/sturtur, t.d. strik á gólfi og 2 metrar á milli 
strika. 

b. Þar sem salerni/sturtur eru hlið við hlið í þröngu rými má nýta annað hvert og loka ber 
hinu ef fjöldi gesta leyfir. 

4. Eldhúsaðstaða utan- og innandyra, og aðstaða til neyslu á mat: 

a. Hafið fljótandi sápu og handspritt við hvern vask og leiðbeiningar til gesta um að þrífa 
vel fyrir og eftir að matreiðslu/borðhaldi lýkur. 

b. Gestir eru beðnir að virða 2ja metra nándarmörk. Tryggja skal að við borðhald sé hægt 
að hafa 2 metra á milli einstaklinga sem ekki deila heimili. 

c. Komið fyrir fjarlægðarmerkingum (t.d. strik á gólfi) við uppþvottaaðstöðuna. 

d. Fjarlægið alla matvöru s.s. kaffi/te, krydd o.þ.h. Gestum er óheimilt að skilja eftir mat-
væli ætluð þeim sem á eftir koma. Koma þarf upp skilaboðum vegna þessa til gesta.  

e. Rekstraraðili minnir gesti, sem hafa aðgang að áhöldum, á að þrífa fyrir og eftir notkun. 

f. Rekstraraðili minnir gesti á að sótthreinsa borð og snertifleti á stólum fyrir og eftir 
matreiðslu og borðhald. 

5. Önnur þjónusta: 

a. Virðum 2ja metra nándarmörk og rekstraraðili setur upp veggspjald er það varðar. 

b. Komið fyrir fjarlægðarmerkingum þar sem það er hægt og á við.  

c. Setjið upp aðstöðu til að sótthreinsa snertifleti. 

d. Fjarlægið öll spil, bækur og blöð sem ætluð eru gestum til afnota. 

e. Gangið frá sorpi í lokaða poka og setjið í sorptunnu/r svæðis. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sóttvarnaráðstafanir vegna COVID-19 sem taka gildi 31. júlí 2020 4 

Skálar t.d. ferðafélaga og lítil gistihús (6─10 manna) 

1. Gestir eru beðnir að virða 2ja metra nándarmörk (forstofa, eldhús, borðsalur) og rekstraraðili 
setur upp skilaboð er þetta varðar við þjónustupósta. s.s. afgreiðslu, vatnshana, uppvask, 
salerni og sturtu. 

2. Fjölskyldur og aðrir sem búa á sama heimili geta deilt herbergjum til að gista í. Allir aðrir 
verða að virða 2ja metra reglu í gistiaðstöðu og því verður ekki full nýting. 

3. Ef leyft er að tjalda við skála skulu vera a.m.k. 4 metrar á milli tjalda. Koma skal fyrir merk-
ingum. Ef tjaldað er í snjó skal tvöfalda fjarlægð á milli tjalda (8 metrar). 

4. Salerni og sturta: 

c. Setjið upp aðstöðu við öll salerni/sturtur til að gestir geti sótthreinsað snertifleti s.s. 
hurðarhúna og snertifleti á salernum með Virkon eða spritti.  

d. Komið fyrir fjarlægðarmerkingum við salerni/sturtur, t.d. strik á gólfi og 2 metrar á 
milli strika. 

e. Þar sem salerni/sturtur eru hlið við hlið í þröngu rými má nýta annað hvert og loka 
ber hinu ef fjöldi gesta leyfir. 

5. Eldunaraðstaða og borðsalur:  

a. Hafið fljótandi sápu og handspritt við hvern vask og leiðbeiningar til gesta um að þrífa 
vel eftir sig. 

b. Skipta þarf ört um borðtuskur og viskustykki og best að hver hópur hafi eigin klúta og 
merki sínum hópi.  

c. Ef gestir hafa aðgang að áhöldum, minna þá á að þrífa fyrir og eftir notkun. Best er ef 
hver hópur komi með eigin áhöld og gangi frá þeim í kassa að notkun lokinni.  

d. Fjarlægið alla matvöru s.s. kaffi/te, krydd o.þ.h. Gestum er óheimilt að skilja eftir 
matvæli ætluð þeim sem á eftir koma. Koma þarf upp skilaboðum vegna þessa til 
gesta.  

e. Rekstraraðili minnir gesti á að sótthreinsa borð og snertifleti á stólum fyrir og eftir 
matreiðslu og borðhald. 

6. Ganga frá sorpi í lokaða poka og setja í sorptunnu/r skálans.  
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Skipulagðar ferðir (akstur, ganga, hjól, vélsleðar, fjórhjól, skíði, hestar, sigling, 
klifur, hellaferðir, veiði, jöklaferðir og sambærilegt) 

Skipulagðar ferðir, afþreying og námskeið sem eru ekki á vegum ÍSÍ. Tengd ferðamennsku utandyra 
fyrir fullorðna og börn í fylgd forráðamanna/kennara. 

1. Frá og með 31. júlí 2020 er hámarksfjöldi í hverjum ferðahópi 100 manns (börn fædd árið 
2005 og síðar eru ekki talin með).  

2. Virðið 2ja metra nándarmörk og komið skýrum skilaboðum til allra í ferðinni að virða beri 
þessa reglu á meðan á ferðinni stendur. Reglur um akstur á milli staða í COVID-19 faraldri 
gilda. Þeir sem deila heimili mega ferðast saman í bifreið. Sérstakar reglur gilda um hóp-
ferðabíla, sjá nánar á vef Ferðamálastofu. 

3. Ef ferðast er á snjó/jöklum eða í köldu lofti (frostmark og minna) skulu að lágmarki vera 4 
metrar á milli einstaklinga. 

4. Ef margir eru á ferð á sömu leið skulu þeir sem leiðsegja í einum hópi halda 2 metra fjarlægð 
frá hópum á sömu leið og forðast að flöskuhálsar myndist þar sem hópar þurfa að bíða, 
dæmi: Brekkan undir Hvannadalshnjúki og leiðin yfir Heljarkamb á Fimmvörðuhálsi.  

5. Skipuleggjendur hvetja þátttakendur að hafa meðferðis handspritt í öllum tegundum ferða 
og að spritta hendur sérstaklega fyrir matarhlé og áður/eftir að gripið hefur í keðjur og 
handfestur sem finna má á merktum gönguleiðum.  

6. Í gönguferð skulu vera 2 metrar á milli ótengdra aðila , örugg fjarlægð vex líklega með meiri 
hraða. Í hjólaferð og í hlaupum er mælt með að hafa að lágmarki 4 metra á milli einstaklinga.  

7. Ef búnaður er samnýttur af þátttakendum (ljós, hjálmar, broddar, ísaxir, sigbelti, hnakkar, 
hjól, skíði, blaut- og þurrbúningar, björgunarvesti, hlífðargleraugu, „paintball“, loftboltar 
o.fl.) ber að strjúka af búnaðinum með spritti eða Virkon á milli notenda. 

8. Ef gist er í tjöldum skulu vera a.m.k. 4 metrar á milli tjalda og aðeins þeir sem búa saman geta 
deilt tjaldi, (tvöfaldið fjarlægðina ef tjaldað er í snjó, 8 metrar).  

9. Deilið ekki persónulegum búnaði/matvælum/drykkjum með öðrum en nánasta ferðafélaga í 
hópnum.  

10. Gangið frá sorpi í lokuðum poka og gangið frá því í sorpgeymslu þegar tækifæri gefst til.  

 

 

 

  

http://www.ferdamalastofa.is/
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Hópferðabílar 

1. Ef ekki er hægt að virða 2ja metra nándarmörk, skulu bílstjóri og farþegar vera með 
andlitsgrímu. 

2. Verið með leiðbeinandi merkingar vegna COVID-19 frá sóttvarnalækni við inngang í 
bílinn/rútuna. 

3. Hafið handspritt við inngang sem farþegum ber að nota þegar þeir koma inn í 
bílinn/rútuna. 

4. Láta farþega ganga rólega inn og hafa bil á milli farþega þegar gengið er inn og út. 

5. Láta farþega dreifa sér um bílinn/rútuna þ.e. ef bíllinn er ekki fullsetinn.  

 

 

 

 

Eitthvað óljóst?  

  Vinsamlega sendið fyrirspurnir á eftirfarandi netföng:  

upplysingar@ferdamalastofa.is  

Covid19@landlaeknir.is  

 

Frekari upplýsingar um COVID-19: 

www.covid.is 

www.landlaeknir.is  
www.ferdamalastofa.is  
 
 
 
 

Viðaukar 

 

1. Leiðbeiningar til framlínustarfsmanna í atvinnulífinu. Hér má finna leiðbeiningar um þrif á 
vinnustöðum og farartækjum til fólksflutninga í COVID-19 faraldri. 

2. Starfsleyfisskilyrði fyrir hjólhýsa-, smáhýsa- og tjaldsvæði og önnur starfsleyfisskilyrði.  

3. Lög um hollustuhætti og mengunarvarnir nr. 7/1998. 

 
 

Reglur þessar eru endurskoðaðar þegar þörf er talin þar á. 

mailto:upplysingar@ferdamalastofa.is
mailto:Covid19@landlaeknir.is
http://www.covid.is/
http://www.landlaeknir.is/
http://www.ferdamalastofa.is/
https://www.landlaeknir.is/servlet/file/store93/item38919/Lei%C3%B0beiningar-framl%C3%ADnustarfsmenn%2010032020_KSJ-IM.pdf
https://www.landlaeknir.is/servlet/file/store93/item38919/Lei%C3%B0beiningar-framl%C3%ADnustarfsmenn%2010032020_KSJ-IM.pdf
https://ust.is/atvinnulif/heilbrigdiseftirlit-sveitarfelaga/starfsleyfisskilyrdi/
https://www.althingi.is/lagas/nuna/1998007.html


1 Control measures for COVID-19  as ofJuly 31. 2020 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Guidelines for camping grounds, caravan parks, 
mountain huts, small guesthouses, organized tours 

outdoor recreation and coaches/busses 
Infection Control Measures for COVID-19 in effect 

from  31 July 2020 
 
 

Following applies to all operations/areas: 

1. Visitors are not allowed on camping grounds, mountain huts or on organized tours if they: 

a. Are in quarantine or taking special precautions after border screening. 
b. Are in isolation (also while waiting for results). 
c. Have undergone quarantine for COVID-19 with less than 14 days from discharge. 
d. Have flue like symptoms (cold, cough, fever, head ace, bone ace, fatigue, 

abdominal pain, diarrhoea etc.). 

2. Shared facilities and contact surfaces are cleaned and disinfected at least twice a day. 

3. As of July 31 the maximum number of people that can gather is 100 individuals in any 
given area, indoors or outdoors (children born 2005 and later not included). Camping 
grounds have to be divided accordingly as long as the 2-meter physical distancing rule is 
adhered to. 

4. The rule of 2 meter distance between individuals not of the same houshold should be 
respected at all times. 

5. Easy access to hand washing stations and sanitizer needs to be secured. 

6. Interaction between different tour/tourist groups should be limited as much as possible. 

https://www.landlaeknir.is/servlet/file/store93/item42251/Hygiene%20measures%20on%20return%20to%20ICE_Heimkomusmitg%C3%A1t%2027.7.20%20%20ENGL.pdf
https://www.landlaeknir.is/servlet/file/store93/item39066/KSJ%20Instructions%20for%20the%20general%20public%20on%20home-based%20isolation%2004042020.pdf
https://www.landlaeknir.is/servlet/file/store93/item38938/Lei%C3%B0beiningar-framli%CC%81nustarfsmenn_ENSKA.pdf
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3 Control measures for COVID-19  as ofJuly 31. 2020 
 

Camping grounds 
Following rules apply to camping grounds and visitors with tents, campers, travel trailers, 

camper vans, motorhomes etc. 

1. A camping ground can not accept more than 100 guests (children born 2005 and later are 
not included) unless the area can be split up into sections for 100 guests in each section 
and the 2 meter distance rule between individuals can be maintained within each section. 
Two restrooms with handwashing stations must be available in each section. The 2 meter 
distance rule also applies to shower facilities if showers are available. No 
interaction/contact should take place between individuals in different sections. 

2. If showers are available they must be separated between different sections in the area and 
cleaned in between. (Example: showers open first half of the day for people in section 1 
and the second half of the day for people in section 2). 

3. Shared facilities and contact surfaces are cleaned and disinfected at least twice a day and 
visitors urged to take care and obey rules on hygiene and disinfection. 

4. The 2 meters distance rule needs to be adhered to and notice signs placed at all service 
stations, reception, water fountains, sinks, restrooms and showers. 

5. Minimum of 4 meters distance should be between tents, campers, travel trailers, camper 
vans, motorhomes etc. (does not apply to families and groups in the same household). If 
camping in snow or cold weather (freezing level or below) the distance should be double 
or 8 meters. 

6. Restrooms and showers: 

a. Have equipment set up, at all restrooms and showers so visitors can disinfect 
contact surfaces like door handles and toilet seats etc. with Virkon or disinfectant. 

b. Set up distance marks at restrooms/showers for example with floor markings and 
keep 2 meters between marks. 

c. Where restrooms/showers are next to each other in close quarters every other 

restroom/shower must be closed. 

7. Indoor and outdoor cooking facilities or areas for food consumption: 

a. Keep liquid soap and disinfectant at every sink and guidelines visible for visitors 
about cleaning. 

b. Respect the 2 meters distance rule. Make sure this distance can be kept between 
unrelated groups. Set up visible guidelines regarding this at all entrances. 

c. Set up distance marks, for example floor marks, at dishwashing stations. 

d. Remove all food items such as coffee/tea, spices etc. from common areas. Visitors 
are not allowed to leave food items for arriving guests or share with other. Signs 
must be set up with this information. 

e. If visitors have access to cooking utensils they must be reminded to clean them both 
before and after use. 

f. Remind guests to disinfect tables and contact surface on chairs before seated. 



4 Control measures for COVID-19  as ofJuly 31. 2020 
 

8. Other services: 

a. Guest are requested to respect the 2 meters distance rule and information signs 
about personal hygiene (washing of hands, coughing in ones elbow, avoiding 
crowds) is to be set up. 

b. Set up distance marks where appropriate and possible. 

c. Chemicals for disinfection of contact surface must be available (sanitizer and 
Virkon). 

d. Remove all playing cards, boardgames, books, papers etc that visitors have access 
to. 

e. Waste from each tent/house/unit should be placed in closed bags in trash cans in 
each section. 

9. Small guesthouses at camping grounds: 

a. Only rented out to individuals or families/groups that share the same household. 
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Travel trailer areas (permanent parking for shorter or longer periods) 

1. Respect the 2 meters distance rule and urge visitors to do the same by setting up notice 
signs at all service stations, reception, water fountains, dishwashing stations, restrooms 
and showers, etc. 

2. Minimum of 4 meters distance between travel trailers. 

3. Restrooms and showers: 

a. Have equipment set up, at all restrooms and showers so visitors can disinfect 
contact surfaces like door handles and toilet seats etc. with Virkon or disinfectant. 

b. Set up distance marks at restrooms/showers for example with floor markings and 
keep 2 meters between marks. 

c. Where restrooms/showers are next to each other in close quarters every other 
restroom/shower should be closed if possible. 

4. Indoor and outdoor cooking facilities or areas for food consumption: 

a. Keep liquid soap and disinfectant at every sink and guidelines visible for visitors 
about cleaning before and after cooking and eating. 

b. Guests requested to respect the 2 meters distance rule, ensure that while dining 
this can be maintained between individuals that do not share the same household. 

c. Set up distance marks, for example floor marks, at dishwashing stations. 

d. Remove all food items such as coffee/tea, spices etc. from common areas. Visitors 
are not allowed to leave food items for arriving guests or share with other. Signs 
must be set up with this information. 

e. If visitors have access to cooking utensils they must be reminded to clean those both 
before and after use. 

f. Remind guests to disinfect tables and contact surface on chairs before seated. 

5. Other services: 

a. Respect the 2 meter distance rule. Posters with instructions to be set up.  

b. Set up distance marks where appropriate and possible. 

c. Chemicals for disinfection of contact surface must be available (sanitizer and 
Virkon). 

d. Remove all playing cards, boardgames, books, papers etc that visitors have access 
to. 

e. Waste should be placed in closed bags in trash cans in each section. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6 Control measures for COVID-19  as ofJuly 31. 2020 
 

Mountain huts and smaller guesthouses (6─10 people) 

1. Guests are requested to respect the 2 meter distance rule in common areas (cloak rooms, 
kitchen, dining area ) put up notice signs at all service stations, reception, water fountains, 
sinks, restrooms and showers to urge visitors to do the same. 

2. Families and those sharing the same household can share sleeping quarters. Others have 
to respect the 2 meter distance rule in the sleeping quarters. This means the sleeping 
quarters may not be fully utilized. 

3. If camping next to a hut is permitted there should be 4 meters between tents. Markings 
should be set up. When camping on snow the distance should be double between tents 
(8 meters). 

4. Restrooms and showers: 

a. Have equipment set up, at all restrooms and showers so visitors can disinfect 
contact surfaces like door handles and toilet seats etc. with Virkon or disinfectant. 

b. Set up distance marks at restrooms/showers for example with floor markings and 
keep 2 meters between marks. 

c. Where restrooms/showers are next to each other in close quarters every other 
restroom/shower should be closed if possible. 

5. Cooking areas and/or areas for food consumption: 

a. Keep liquid soap and disinfectant at every sink and guidelines visible for visitors 
about cleaning. 

b. Table cloths and towels should be replaced frequently. Best if each group uses their 
own cloths and towels and they are marked for their use only. 

c. If visitors have access to cooking utensils they must be reminded to clean those both 
before and after use. Best if each group brings their own utensils for their use only. 

d. Remove all food items such as coffee/tea, spices etc. from common areas. Visitors 
are not allowed to leave food items for arriving guests or share with other. Signs 
must be set up with this information. 

e. Remind guests to disinfect tables and contact surface on chairs before seated. 

6. Waste should be placed in closed bags in trash cans in each cabin. 



7 Control measures for COVID-19  as ofJuly 31. 2020 
 

Organized tours (driving, walking, bicycles, snowmobile, quads, skiing, horse 

riding, sailing, climbing, caving, fishing, glacier tours and alike) 
Organized tours, recreation and programs not related to ÍSÍ. Outdoor activities for adults and 

children accompanied by a guardian or teacher. 

1. As of July 31. 2020 maximum number of people in each travel group is 100 people. (Children 
born in 2005 and later not included). 

2. Respect the 2 meter distance rule and send out a clear message to all on the tour that this 
rule should be respected during the tour. Rules on driving between locations during the 
COVID-19 situation apply. Those that share the same household can share a car. Specific 
rules apply to busses/coaches, see below. 

3. When travelling on snow/glaciers or in cold air (freezing level or below) a 4 meter distance rule 
should be kept between individuals. 

4. When several groups are on the same route group leaders should keep 2 meter distance between 
groups on the same route and avoid crowding at waiting points, examples are the hill below 
Hvannadalshnjúkur and the route over Heljarkambur at Fimmvörðuháls. 

5. Organizers should encourage group members on all tours to bring their own hand sanitizer and 
use it before food breaks and before and after touching chains and hand holds that can be found 
on marked walking/hiking trails. 

6. On a walking tour, distance between individuals should be at least 2 meters between unrelated 
individuals and the safe distance mark is likely to be wider with increased speed. On a bicycle tour 
and when running it is recommended to keep at least 4 meter distance between individuals. 

7. If equipment is shared (lights, helmets, ice picks/axes, climbing harness, saddles, bicycles, skis, 
wet- and dry suits, life vests, safety glasses, “paintball” balls etc.) the equipment should be viped 
with disinfectant or Virkon in between users. 

8. When staying in tents there should be at least 4 meter distance between tents and only those that 
live in close proximity can share a tent, (the distance should be doubled when camping on snow, 
8 meters). 

9. Do not share personal equipment/food/drinks with others except your closest travel partner in 
the group. 

10. Waste should be placed in closed bags and disposed of in a waist container when that becomes 

available. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 Control measures for COVID-19  as ofJuly 31. 2020 
 

Busses/Coaches 

1. All passengers and driver must have a facemask if the two-metre distance rule cannot be fulfilled. 

2. Guidelines and signs regarding infection control for COVID-19 are to be visible at the entrance of 
the coach/bus. 

3. Have hand sanitizers by the entrance that passengers should use when entering the coach/bus. 

4. Have passengers enter and exit in a relaxed manner and keep distance. 

5. Have passengers spread around the coach/bus if possible. 
 

 

 
 

 

Information about COVID-19 
1. www.covid.is 
2. www.landlaeknir.is 
3. www.ferdamalastofa.is 

 

Further information 
For further information please contact the following: 

1. upplysingar@ferdamalastofa.is 

2. Covid19@landlaeknir.is 

 

These regulations will be revised when neccessary. 

http://www.covid.is/
https://www.landlaeknir.is/koronaveira/english/
http://www.ferdamalastofa.is/en
mailto:upplysingar@ferdamalastofa.is
mailto:svl@landlaeknir.is

