
 
 

Samgöngustofa   Nám- og Skírteinadeild 3.12.2020 

Sóttvarnarreglur í bóklegum prófum Samgöngustofu  
 

 Próftakar ganga inn um sérinngang.  

 Í upphafi hvers prófs verður tekið á móti nemendum í stafrófsröð. 2 metra reglan skal virt ef 
biðröð myndast.  

 Hópamyndanir á prófstað, fyrir utan húsakynni Samgöngustofu, eru stranglega bannaðar. 

 Próftökum er skylt að nota handspritt áður en haldið er inn í prófstofu. Handspritt verður 
aðgengilegt nemendum á prófstað. 

 Próftökum er gert að virða 2 metra aðskilnað við starfsfólk Samgöngustofu og aðra nemendur. 

 Próftökum í bóklegum prófum er skylt að bera andlitsgrímu í húsakynnum Samgöngustofu öllum 
stundum. Andlitsgrímur skulu hylja bæði munn og nef einstaklings. 

 Salernisferðir skal takmarka eftir fremsta megni. Próftökum er skylt að nota handspritt fyrir og 
eftir salernisferð. 
 

 Þeir einstaklingar sem sýna einkenni um mögulegt COVID-19 smit er bent á að hafa samband við 
sína heilsugæslu og láta prófstjóra vita. Þeim einstaklingum er ráðlagt að halda sig heima þar til 
frekari upplýsingar eða ráðleggingar viðkomandi aðila berast.  

 Þeir einstaklingar sem hafa komist í snertingu við COVID-19 og verið skikkaðir í sóttkví/einangrun 
er skylt að halda sig heima. Gott væri ef Samgöngustofa yrði látin vita ef slíkt kemur upp til þess 
að hægt sé að leita viðeigandi lausna svo próftaka viðkomandi raskist ekki. Í þeim tilfellum gæti 
Samgöngustofa farið fram á vottorð um sóttkví frá viðkomandi nemanda. 
 

 

Viðbótaratriði sem próftakar þurfa að hafa hugfast áður en mætt er til prófs 
 

 Vinsamlegast kynnið ykkur leyfileg fylgigögn í próf sem má finna í prófreglum. 

 Öll önnur gögn en þau sem eru tiltekin í prófreglum eru óheimil í prófstofu. Þar má helst nefna: 
o Úlpur og aðrar yfirhafnir með vasa, húfur, derhúfur, töskur, pennaveski o.s.frv; 
o Símar, spjaldtölvur og önnur raftæki, þ.m.t. snjallúr, snjallgleraugu o.s.frv.; 
o Glósur nemenda og kennslubækur. 

 Próftakar þurfa að ganga út um útgang strax að prófi loknu. 

 Vinsamlegast sýnið aðgát þegar gengið er um prófstofu og gangið ekki á milli borðaraða þar sem 
rafmagnssnúrur eru lagðar.  

 Að prófi loknu þurfa nemendur að flokka og skila sínum prófagögnum (innskráningarblöðum, 
krassblöðum og viðaukahefti (annex)) á tilgreindan stað. 
 

 
 
Samgöngustofa áskilur sér rétt til að víkja nemanda af prófstað hlíti hann ekki fyrirmælum sem 
honum eru gefin eða fari hann ekki eftir framangreindum sóttvarnarreglum sem eru í gildi. 


