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Vegleiðing um at koppseta persónar í aldrinum 16 – 64 ár (bólkur 10) 

 

Vegleiðing til § 2, stk. 1, nr. 10, í kunngerð nr. 183 frá 18. desember 2020 um ókeypis koppseting 

ímóti COVID-19, sum seinast broytt við kunngerð nr. 38 frá 21. apríl 2021.  

 

Ásetingin er soljóðandi: 

 

”10) Persónum í aldrinum 16-64 ár.” 

 

Vegleiðingin tekur støði í heilsufakligum atlitum um aldur og varandi sjúku. Orsøkin er, at aldur 

er megin vandatátturin í sambandi við COVID-19, og persónar í vandabólki eru í øktum vanda fyri 

at gerast álvarsliga sjúkir verða teir smittaðir við COVID-19.  

 

Koppsett verður soleiðis: 

 

a. Koppsett verður eftir aldri. Byrjað verður við persónum í tí elsta aldursbólkinum. Síðani verða 

persónar í yngru aldursbólkinum koppsettir. Aldursbólkarnir verða koppsettir í hesi røð, og 

kunnu aldursbólkar leggjast saman, tá tað verður hildið at vera skynsamt: 

 

1) 55 – 64 ár 

2) 45 – 54 ár 

3) 35 – 44 ár 

4) 25 – 34 ár 

5) 16 – 24 ár 

 

b. Persónar í vandabólki hava framíhjárætt at bíleggja tíð til koppseting. Hetta verður skipað 

soleiðis, at fyrsta dagin, sum til ber at bíleggja tíð til koppseting í hvørjum aldursbólki sær, er 

ætlanin, at persónar í vandabólki kunnu bíleggja sær tíð. Eftir henda dag kunnu øll, sum hoyra 

til aldursbólkin bíleggja tíð til koppseting, eisini tey, sum eru í vandabólki og sum ikki hava 

bílagt tíð tann fyrsta dagin møguleiki var fyri hesum. 

 

c. Sjúkrahúsverkið hevur ikki ábyrgd av ella skyldu til at kanna, um tey sum bíleggja tíð til 

koppseting fyrsta dagin í hvørjum av aldursbólkunum, eru fólk í vandabólki. 

 

d. Sjúkrahúsverkið kann víkja frá raðfylgjuni undir stk. ”a” tá ið koppsett verður á smærri 

støðum, t.d. á útoyggj, og tá manningin á vaktar- og bjargingarskipum verður koppsett. 
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