Leiðbeiningar fyrir gististaði sem þjónusta gesti í sóttkví
1. Rekstraraðili þarf að þekkja þær reglur sem gilda hér á landi um Covid-19 og vera tilbúinn að
leiðbeina sínum gestum.
2. Herbergi sem ætluð eru gestum í sóttkví þurfa að vera aðskilin frá herbergjum þar sem aðrir
gestir sem ekki eru í sóttkví dvelja. T.d. í sér álmu, á hæðum eða stakstæð t.d. lítil gestahús..
3. Hvert og eitt herbergi þarf að vera með sér baðherbergi og salerni.
4. Tryggja þarf að nægar birgðir séu á herberginu fyrir gesti til a.m.k. fimm daga s.s. af
handklæðum. salernispappír og sápu.
5. Upplýsingar um sóttkví og COVID-19 þurfa að vera aðgengilegar gestum.
a. Sjá covid.is, landlaeknir.is og ferdamalastofa.is
6. Öll þjónusta fer fram við herbergisdyr s.s. afhending á mat.
a. Starfsfólk má ekki fara inn í herbergi gesta og starfsfólk skilur nauðsynjar eftir við
herbergishurð.
7. Upplýsingar um helstu þjónustu sem gestir geta fengið þurfa að vera inn á herberginu s.s
morgunverðarþjónusta, matseðlar fyrir aðrar veitingar, veitingastaðir í nágrenni sem eru með
heimsendingu, verslanir með heimsendingu og þess háttar.
8. Starfsfólk gististaðar þarf að vera tilbúið að sækja t.d. lyf fyrir gesti sem eru í sóttkví.
9. Gististaður er ekki ábyrgur fyrir hegðun gesta. Ef grunur leikur á að gestur sé að brjóta
sóttkvíarreglur hafið þá samband við lögreglu.
10. Gististaður þarf að liðsinna gestum við að panta tíma í seinni skimun á næstu heilsugæslustöð
og leiðbeina gestum um hvar sú stöð er og hvernig best má komast þangað (panta leigubíl ef
þarf). Sjá lista yfir skimunarstaði hér.
11. Gestir eru ábyrgir fyrir greiðslu á allri þjónustu sem þeim er veitt.
12. Nánari upplýsingar um sóttvarnarhús/gististað er að finna hér. (verður uppfært 17. ágúst)
Hvað mega gestir gera í sóttkví?
1. Gestir eiga að halda sig sem mest í sínu herbergi.
2. Gestir mega fara út í göngu en þurfa að tryggja 2. metra regluna og mega ekki staldra við á
sameiginlegum svæðum gististaðarins.
3. Ef gestir hafa bíl til umráða þá mega þeir fara í ökuferð en mega ekki fara í skoðunarferðir á
fjölmennum ferðamannastöðum, né nota almenningssalerni.
4. Sjá frekari upplýsingar í meðfylgjandi leiðbeiningum.
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Guidelines for accommodations that service guests in quarantine
1. The manager must know the rules that apply in this country regarding Covid-19 and be ready to
guide its guests.
2. Rooms intended for guests in quarantine must be separated from rooms for guests that are not in
quarantine. E.g. in a separate wing, on or small guest house.
3. Each room must have a private bathroom and WC/toilet.
4. It must be ensured that sufficient supplies are in each room for five days e.g. towels. toilet paper
and soap.
5. Quarantine and COVID-19 information must be accessible to visitors.
a. See covid.is and ferdamalastofa.is
6. All services are provided at the room door, e.g. delivery of food.
a. Staff are not allowed in the guest room and staff leave necessities at the room door.
7. Information about room services that guests can get needs to be in the room, such as breakfast,
menus for other refreshments, nearby restaurants that have home delivery, shops with home
delivery and the like.
8. The staff must be ready to pick up e.g. medicine for guests who are in quarantine.
9. The property is not responsible for the behaviour of guests, if it is suspected that the guest is
violating the quarantine rules, contact the police.
10. The property needs to assist guests in making an appointment for a second screening at the
nearest health center and guide guests on where that center is and how best to get there (book a
taxi if needed). See a list of screening sites here.
11. Guests are responsible for payments for all services provided to them.
12. Further information about the quarantine / accommodation can be found here. (will be updated
August 17)
What are guests allowed to do in quarantine?
1. Guests should stay in their room as much as possible.
2. Guests may go for a walk, but still need to secure the 2 meter rule, they are not allowed to stop in
the common areas of the property.
3. If guests have a car at their disposal, they may go for a drive but may not go on excursions in
crowded tourist destinations and not use public toilets.
4. See the accompanying instructions for more information.
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