
Koronaleiðreglur hjá FSF í sambandi við heimkomu til Føroyar 
 

Í sambandi við heimkomu av landsliðstúri uttanlands eiga leikarar og starvsfólk búsitandi í Føroyum 

at lata seg kanna tríggjar ferðir fyri koronasmittu. Kanningarnar skulu gerast dag 0 (á flogvøllinum), 

dag 2 og dag 6. FSF rindar fyri kanningarnar. 

 

Kannið altíð við tykkara arbeiðsgevara, hvønn politik og mannagongdir tey hava í sambandi 

heimkomu av uttanlandsferð hjá starvsfólki, so at tykkara atburður at samsvarandi. 

 

Eftir komu: Heimauppihald til kanningarúrslitið er tøkt 

Leikarar og leiðarar skulu fara í heimauppihald til svar fyriliggur á fyrstu kanningina. Ferðandi, sum 

skulu víðari við almennu samferðsluni ella hýruvogni, eiga at vera í maskum, til endaliga ferðamálið 

er rokkið. 

 

Í tíðini millum fyrstu kanning (dag 0) og aðru kanning (dag 2), eiga tit at vísa stórsta varsemi. Tit eru 

saman við so fáum sum til ber, føðingardagar mugu bíða, og tit koma ikki saman við øðrum í stórum 

fjøldum. Tit eiga heldur ikki at fara til arbeiðis uttan so, at tit kunnu vera avskorin frá fólki. 

 

Tveir dagar eftir komu: Kanna teg umaftur 

Leikarar og leiðarar skulu lata seg kanna aftur tveir dagar eftir komu til Føroya. 

 

Við negativum úrsliti kunnu tit nú aftur luttaka í uttandura venjing fyri tykkara felag. Frástøða og gott 

reinføri skal tó haldast so vítt gjørligt. 

 

Tit skulu framvegis vísa stórt varsemi.  Sum meginregla eiga tit ikki at fara til arbeiðis uttan so, at tit 

kunnu vera avskorin frá fólki. Tað eru tó summir arbeiðsgevarar, ið loyva starvsfólki aftur til arbeiðis, 

um hesi hava negativa test á 2. degi eftir heimkomu.  

 

Tit eiga framvegis at vera saman við so fáum sum til ber. Tit fara ikki í veitslur, føðingardagar o.l. 

 

Seks dagar eftir komu: Kanna teg umaftur 

Leikarar og starvsfólk skulu lata seg kanna aftur seks dagar eftir komu til Føroya. 

 

Við negativum kanningarúrslitið á 6. degi verður mett, at tit ikki longur eru ein møgulig smittukelda. 

Tit kunnu tí nú aftur luttaka í dysti, og kunnu aftur frítt fara til arbeiðis og koma saman við øðrum í 

bólki. 

 

Í Føroyum: Minnist til frástøðu og gott reinføri 

Tað er sera týdningarmikið, at ferðandi, sum nýliga eru komin til landið, eru serliga ansin og fylgja 

almennu tilmælunum um frástøðu og gott reinføri. Kennir tú teg sjúkan, skalt tú lata teg kanna 

beinanvegin. Les meira um almennu tilmælini her 

 

Omanfyristandandi er í samsvar við almennu tilmælini 15. november 2020. 

http://www.corona.fo/tilmaeli

