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Og hvað svo.....

Hérna á Nonni að tala fullt, einn bróðirinn í covid, annar í einangrun 
og Nonni kemst ekki í jólaboð um kvöldið....











Hvað með fólk í UT?
Hvernig lít a þær  aðst æður  út ?
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Aðeins að spjalla um þetta 
málefni og teygja lopann



Hvað er hægt að gera?

- Skora á mannauðsdeildir að bæta þessu við í áffalla verkferli

- Að fyrirtæki greiði fyrir meðferð hjá fagaðila

- Að UT samfélagið sé vakandi fyrir hvort öðru og veita aðstoð eftir bestu getu.Það er ekki alltaf 

svo að fagaðilar skilji alveg hvað gekk á, og því getur verið gott að spjalla við einhvern sem er 

í sama fagi, þannig getum við stutt hvort annað!

- Spyrjið t.d. kollega... hvernig honum líður?  er hann að sofa ? eða eitthvað annað.... oft á fólk þá til 

að opna sig við slíkar spurningar og hlusti á viðkomandi tala... verið til staðar.



Og að lokum



Og að lokum
Við eigum  f rábær t  UT sam félag á Íslandi og 

það eru all ir  t i lbúnir  að hjálpa



Og að lokum
Við eigum  f rábær t  UT sam félag á Íslandi og 

það eru all ir  t i lbúnir  að hjálpa

Það þar f  engin að bera harm  sinn í h l jóði



Og að lokum
Við eigum  f rábær t  UT sam félag á Íslandi og 

það eru all ir  t i lbúnir  að hjálpa

Það þar f  engin að bera harm  sinn í h l jóði

Hérna þarf að 
hrósa IT 
community í 
hástert



"Ég heiti Jón Helgason og er búin að ganga í gegnum 
4 Ransomware árásir og það er líf eftir árás."

Takk fyrir mig ! ?

Það m á alveg spyr ja spurninga :)
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