
Ágætu nemendur (see English below). 

 

Eins og komið hefur fram í fréttum hefur fjölda smitaðra með COVID-19 fjölgað sl. daga. 

Skólahald í MH verður áfram samkvæmt því skipulagi (tímar kenndir eftir hádegi vikuna 

21.-25. sept. 13:05-16:15) sem búið var að kynna. Sóttvarnarlæknir mælir eindregið með 

að framhaldsskólanemar noti grímur í skólastarfinu og eiga allir nemendur mæta með 

grímur í skólann. Stjórnendur verða við innganga til að afhenda grímur fyrir þá sem ekki 

mæta með þær. Við minnum ykkur á að sinna sótthreinsun vel og virða eins metra 

regluna. Við biðlum til nemenda að safnast ekki saman í hópa og ítrekum um leið að 

Matgarður og Miðgarður eru aðeins fyrir nemendur sem eru í götum og komast ekki fyrir 

á bókasafninu. 

 

Til þess að skólahald haldi áfram samkvæmt kynntu skipulagi þá verðum við að virða 

reglurnar. 

 

Finni nemendur til einhverra einkenna veikinda eiga þeir að vera heima. 

 

Við erum öll almannavarnir. 

 

Með von um góð viðbrögð, 

 

Ste inn 

 

_____________ 

 

Dear students. 

 

As has been stated in the news, the number of people infected with COVID-19 has 

increased in the last couple of days. Schooling will continue according to plan (classes 

taught in the afternoon during the week of September 21st-25th) which has been 

announced. The Chief Epidemiologist strongly recommends that students wear masks in 

school, and you are required to do so. The ones who do not have masks will be given 

one at entrances. We remind you to respect the one meter rule and wash your hands 

regularly. We ask students not to gather in groups and and want to remind you that 

Matgarður and Miðgarður are only for students who are not in class but have an empty 

slot in the class schedule. If students find symptoms of illness, they should stay at home. 

 

In order for schooling to continue according to the presented plan, we must respect the 

rules and follow them. 

 

best regards, 

 

Steinn 


