
Skipulag í MH vegna breytinga á sóttvarnarreglum.  

Reglurnar gilda frá og með 15. nóvember 2021 og út kennslutímabil annarinnar.  

Eins og staðan er í dag þá gerum við ráð fyrir að próf fari fram skv. áætlun.  

Skipulagið er erftirfarandi: 

• Fullt staðnám í öllum áföngum eins og hefur verið. 

• Nemendur mega vera 50 saman í sama rými og viðhalda 1m reglu. 

• Grímuskylda er áfram í MH en taka má grímur niður þegar nemendur hafa fengið sér sæti i 

kennslustofum. 

• Leyfilegt er að snæða nesti í stofum á milli kennslustunda. 

• Nemendur sótthreinsa borð eftir notkun. 

• Gangar eru ferðarými. 

• Rými á Matgarði eru hólfuð niður og þurfa nemendur að forðast hópamyndanir. 

• Norðurkjallari getur rúmað 50 nemendur í fremra rými og 30 í aftara rými. 

• Viðburðir á vegum NFMH munu taka mið af nýjum reglum. 

Virðum reglurnar og höfum einstaklingsbundnar sóttvarnir í fyrirrúmi þá gengur okkur vel að klára 

önnina. 

___ 

Setup of teaching in MH for the next two weeks. 

As the situation is today, we expect exams to take place according to plan. 

The organization is as follows: 

• Full on-site study in all courses. 

• 50 students may be together in the same space if they maintain the 1m rule. 

• Mask duty remains in MH, but can be taken off when students have sat down in class rooms. 

• It is allowed to eat food in the classrooms between classes. 

• Students disinfect the table in the classroom after use. 

• Hallways and public spaces are travel spaces. 

• Teachers may ask students to take their mask off when asking students to express 

themselves and one meter is ensured. 

• Matgarður and Miðgarður have been devided and students have to avoid group formations 

• Norðurkjallari can hold 50 students in the front and 30 in the back 

• Events planned by NFMH will take into account current rules. 

Please respect the rules and prioritize individual disease prevention. 

 


