
Frétt á vefinn – upplýsingar um viðbrögð vegna COVID-19, 4.nóvember 2021

Tilkynning um þjónustu á velferðar- og mannréttindasviði 
Akraneskaupstaðar og starfsstöðvum þess.

Heimaþjónusta (stuðnings- og stoðþjónusta)

Þjónustan verður með óbreyttu sniði en það gæti komið til takmarkana á þjónustu og verður 
skipulögð í samráði við hvern og einn einstakling sem nýtur hennar.  

Félagsstarf aldraðra og öryrkja

 Félagsstarfi aldraðra og öryrkja að Dalbraut 4 verður lokað í dag 4. nóvember og 
tilkynnt verður sérstaklega þegar það verður opnað aftur.  Markaður sem fyrirhugað 
var að halda 5. nóvember fellur niður. 

Heilsuefling aldraðra

 Heilsuefling á vegum Akraneskaupstaðar fellur niður og tilkynnt verður sérstaklega 
þegar heilsueflingin byrjar aftur.   

 Við hvetjum alla þá sem treysta sér til að halda áfram hreyfingu utandyra einir eða 
með sínum. 

Nánari upplýsingar á facebook síðu Félagsstarf eldri borgara og öryrkja á Akranesi

Fjöliðjan vinnu- og hæfingarstaður

 Móttaka endurvinnslunnar í Fjöliðjunni vinnu- og hæfingarstað er lokuð í dag 4. 
nóvember.  Tilkynnt verður sérstaklega þegar endurvinnslan opnað aftur.

 Fjöliðjan vinnu- og hæfingarstaður er opinn fyrir starfsmenn og leiðbeinendur 

Búkolla

Starfsemi Búkollu er lokuð í dag 4. nóvember sl. dag og tilkynnt verður sérstaklega þegar 
Búkolla verður opnað aftur.

Búsetuþjónusta fatlaðra

Búsetuþjónusta fatlaðra er með óbreyttu sniði. 

Dagdvöl á Höfða

Dagdvöl aldraðra á Höfða er opin.

https://www.facebook.com/F%C3%A9lagsstarf-eldri-borgara-og-%C3%B6ryrkja-%C3%A1-Akranesi-932552463499989/?__cft__%5B0%5D=AZUsFn1i8NPTdLv6Tajw24cphBIFf2WlDBl5xQYF9mWaqgRsfRPXd2vFDRgXiy6Vtg6ZYmUWBpThbAetsEkq6qiCGCLseuCbdFr5p8J7PTZkZGsSmG7APsu6SiCF8xXPJJWS8PC3pGKLQ-FCXDFdDu6fRwz8dZVMmUR5Q4poFR0EkxCmTMyX3EZz0WigXOpxvGU&__tn__=,d-UC,P-R


Endurhæfingarhúsið Hver

Endurhæfingarhúsið Hver er lokað frá hádegi í dag 4. nóvember.  Tilkynnt verður sérstaklega 
þegar húsið opnar aftur.  Þátttakendur eru hvattir til að vera í samskiptum við starfsmenn og 
fylgjast með á AK endurhæfing (facebook)

Stuðningur við fötluð börn og fjölskyldur þeirra

Samvinna við foreldra um útfærslur.  Frístund fatlaðra barna sem fram fer í Þorpinu er lokuð 
fram yfir helgi.  Staðan verður metin þá.

Félagsþjónusta og barnavernd

Hægt er að ná í starfsmenn á símatímum eða með því að senda tölvupóst.  

Félagsþjónusta:  

 Símatímar félagsþjónustu eru: mánudaga milli kl. 11-12. Símatímar starfsmanna eru í 
gegnum skiptiborð Akraneskaupstaðar í síma 433-1000.

 Netfangið er: velferd@akranes.is

Barnavernd:  

 Netfangið er: barnavernd@akranes.is og netföng starfsmanna
 Vísum einnig á tilkynninga hnapp á heimasíðu Akraneskaupstaðar  

https://www.akranes.is/thjonusta/velferd-og-fjolskylda/barnavernd
 Ef um neyðartilvik er að ræða utan dagvinnutíma eða um helgar, er alltaf hægt að ná 

sambandi við starfsmann barnaverndar á bakvakt í gegnum neyðarnúmerið 112
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