
 

 

Korona – tilbúgving 
 

Aftaná tíðindafundin hjá landsstýrinum hósmorgunin 12. mars 2020, hevur leiðslan gjørt av 
hesa tilbúgving á Gjaldstovuni fyri at verja starvsfólk ímóti koronasmittu. 
 
Gjaldstovan hevur fleiri týðandi samfelagsuppgávur, og tekur tí hesi stig fyri at tryggja, at 
kjarnutænasturnar halda fram. 

Øll starvsfólk fara heim at arbeiða – sum skjótast 

• Hetta verður formelt galdandi frá mánadegnum 16. mars og tvær vikur fram. Vit 

byrja tó í praksis longu í morgin, fríggjadagin, tvs. tá ið tað ber til og onkur praktisk 

viðurskifti eru fingin í rættlag. Hetta verður avtalað við nærmasta leiðara. 

• Øll starvsfólk skulu, alt tað ber til, fremja sínar uppgávur, meðan tey eru heima. Í 

arbeiðstíðini skulu øll starvsfólk vera tøk á telefonini og lesa teldupost regluliga. 

• Øll starvsfólk taka telduna heim við. 

• Øll starvsfólk skulu brúka TotalView skipanina at skráseta arbeiðstíð. Skráset ‘Arbeiði 

heima’, tó ‘Inn’, um tit eru á arbeiðsplássinum. 

• Um onkur heldur, av einhvørjari orsøk, at tað er líka trygt ella tryggari at arbeiða á 

skrivstovuni á Gjaldstovuni, so skal tað verða samskipað við nærmasta leiðara.  

• Gjaldstovan hevur ávísar uppgávur og funktiónir, sum í slíkari støðu kunnu vera 

meira týðandi enn aðrar. Summar uppgávur mugu verða loystar á Gjaldstovuni. 

Einstøku leiðararnir meta um hesar í løtuni. 

• Fysiskir fundir skulu ikki haldast við viðskiftafólk, veitarar ella onnur í tíðarskeiðinum, 

hvørki her í húsinum ella aðrastaðni. 

• Regluligt samskifti verður í leiðsluni, og starvsfólk fáa beinleiðis boð umvegis 

teldupost, um nakrar broytingar verða. 

• Komandi tvær vikurnar verður telefontænastan hjá Gjaldstovuni skerd og verður 

bara opin frá kl. 10-14. 

• Móttøkan og kantinan verða stongdar. 

• Neyðug reingerð verður.  

 
Støðan er serlig og vit taka hana í størsta álvara. Ansið væl eftir tykkum sjálvum og tykkara 
nærmastu. Lurtið væl eftir øllum almennu tilráðingum og fylgið teimum.  
 
Vinaliga 
Leif Abrahamsen, stjóri 


