
 

Reglur sem gilda í MH í samræmi við reglugerð heilbrigðisráðherra frá 8.nóv 2021. 

Reglugerðin er ekki komin út þegar þetta er sett inn, en innihaldið verður í sama dúr og fyrr á önninni og því 

erum við að endurvekja þær reglur. 

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

kennslustofum.  

• Virðum nándarmörk, þ.e. einn metra. 

• Mælt er með að sótthreinsa borð á milli kennslustunda og gæta að persónubundnum 

sóttvörnum. 

• Borðum í kennslustofum er raðað upp með einum metra á milli nemenda. 

• Kennslustofur verða opnar (með örfáum undantekningum). 

• Gætum að nánarmörkum í almennum samkomurýmum skólans, t.d. Matgarði, Miðgarði og 

Norðurkjallara. Forðumst hópamyndanir. 

• Mælt er að með að nota rakningarapp heilbrigðisyfirvalda. 

Ferðalangar sem eru að koma erlendis frá eiga ekki að koma í skólann fyrr en niðurstaða úr skimun er 

ljós.  

Forsendan fyrir því að við getum haldið úti skólastarfi er að virða reglurnar og fara eftir þeim. 

Nemendur sem finna fyrir einkennum COVID-19 eiga að vera heima og tilkynna veikindi. Ofangreint 

skipulag gildir meðan núverandi sóttvarnarreglur gilda en verði þeim breytt mun skólastarfið taka 

mið af því. 

____________ 

Rules in effect in MH in accordance with a regulations from the Minister of Health  

• Masks are mandatory in the school but can be taken off when students have sat down in 

class rooms. 

• Respect principles of proximity, that is one meter.  

• Tables should be disinfected between classes. 

• Tables are arranged with one meter apart between students.  

• Class rooms will be open (with a few exceptions).  

• When students gather together in the school’s assembly spaces, for example Matgarður, 

Miðgarður and Norðurkjallari, respect the one meter rule. Avoid group gatherings.  

• Please use the rakningarapp from the Directorate of Health. 

A reminder of the rules from the Directorate of Health for travellers from abroad, screening is 

required and students can not attend school before results from screenings are clear. 

To be able to maintain teaching we have to respect the rules and it worked well last semester when 

you came to school. Students who feel any COVID-19 symptoms must stay home and report absence 

through INNA. 

Otherwise, I would like to reiterate that the instructions from authorities are under constant review 

and therefore circumstances can suddenly change. 

 


