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6. Viðbragðsleiðbeiningar: Eldgos - almennt 
 

0.6 Fastar nefndir og starfshópar innan MA 1 af 1 
 

6 Eldgos 

 

Leiðbeiningarnar eiga við áður en lögregla eða aðrir viðbragðsaðilar koma á staðinn. Eftir að lögregla 

kemur skal hlýða fyrirmælum hennar. 

Eldgos geta hafist fyrirvaralaust, en gera þó oftast boð á undan sér, t.d. með jarðskjálftum og óróa 

sem greinast á mælum. Hætta vegna eldgosa stafar helst af eitruðum gastegundum, jökulhlaupum, 

öskufalli og eldingum. 

Nánari upplýsingar og tilkynningar er hægt að finna á www.almannavarnir.is 

6.1  Almennar leiðbeiningar 
● Aftengja skal öll rafmagnstæki frá straumgjafa þegar gosmökk leggur yfir byggð 

● Hlífa viðkvæmum raftækjum t.d.  með plasti eða álíka umbúðum  og taka ekki utan af þeim fyrr en 

búið er að hreinsa upp alla ösku í kringum þau 

● Byrgja glugga sem snúa að eldstöð meðan gos varir og loka fyrir reykháf vegna öskufalls 

● Loka hurðum og gluggum. Þétta glugga ef með þarf 

● Setja rök handklæði fyrir þröskulda og annars staðar til að koma í veg fyrir dragsúg og halda sig 

sem mest innandyra í öskufalli 

● Forðast að vera í nánd við loftlínur, hávaxin tré, staura, þvottasnúrur, rafmagnsvirki, möstur og 

farartæki hvers konar 

● Dvelja ekki á flatlendi meðan hætta er talin á jökulhlaupi  

● Ekki halda á hlutum sem leitt geta rafmagn 

● Koma sér stystu leið út úr öskufalli með því að fara þvert á vindátt 

● Setja grímu, vasaklút eða fatnað fyrir nef og munn, og augnhlífar fyrir augu ef nauðsynlegt er að 

vera úti í öskufalli 

● Fólk sem þjáist af langvinnum hjarta- og lungnasjúkdómum haldi sig innandyra og forðist að 

komast í snertingu við ösku að óþörfu 

● Halda sig þar sem vindur blæs 

● Fara alls ekki niður í lægðir og djúpar lautir eða kjallara, þar sem gas kann að safnast fyrir. Gasið er 

banvænt eitur og í flestum tilvikum lyktarlaust og ósýnilegt 

● Hlusta eftir tilkynningum og fréttum í fjölmiðlum og fara eftir þeim fyrirmælum sem kunna að vera 

gefin 

● Fylgjast vel með veðurfregnum og öskufalls- og gasspám 

Ekki miðla sögusögnum, óstaðfestum fregnum eða myndefni á samfélagsmiðlum eða annarsstaðar á 

Internetinu. 

 

http://www.almannavarnir.is/

