Smitteverntiltak, covid-19
De hyppigst beskrevne symptomer på covid-19 er i starten halsvondt, forkjølelse og lett hoste, i
tillegg til sykdomsfølelse, hodepine og muskelsmerter. Magesmerter kan også forekomme.
Ankomst til skolen på eksamensdagen
-

Møt opp utenfor hovedinngangen. Vent på klarsignal før du går inn i skolebygget!
Legitimasjon vil bli sjekket før du får komme inn i eksamensrommet.
Du vil få spørsmål om du føler deg frisk.
Du vil også få spørsmål om du har lest og forstått denne informasjonen.
Hender skal vaskes/sprites når du kommer inn i skolebygget.

Hold avstand
-

Alle skal holde minimum 1 meter avstand til andre der de skal oppholde seg i mer enn
15 minutter. Det betyr at kandidater og ansatte kan passere hverandre og oppholde seg
kortvarig nærmere andre enn 1 meter.
Men, alle skal holde avstand og helst 1 meter også ved kortere kontakt.
Direkte fysisk kontakt slik som håndhilsning og klemming skal unngås.

Når skal privatister ikke møte til eksamen?
-

Er du syk, selv med milde luftveissymptomer og sykdomsfølelse, skal du ikke møte til
eksamen. Du skal holde deg hjemme til du har vært symptomfri i 1 døgn.
Har du eller noen du har nær kontakt med/bor sammen med bekreftet covid-19, skal du ikke
møte til eksamen.
Er du i karantene/isolasjon, kan du ikke møte til eksamen.

Dersom sykdom oppstår under eksamen
-

Får du symptomer på luftveisinfeksjon, skal du avbryte eksamen og gå hjem så fort det lar
seg gjøre.
Du bør ikke ta offentlig transport og du bør ta på munnbind for å redusere smittespredning.
Du har rett til ny eksamen om den avbrytes på grunn av sykdom.

God hygiene
-

Det er ikke tillatt å dele skrivesaker, mat eller drikke med andre kandidater.
Unngå å røre ved ansiktet eller øynene.
Hendene skal vaskes/sprites: når man kommer til eksamensstedet, etter hosting/nysing,
etter toalettbesøk, før og etter måltider.

Skolen vil sikre at nødvendig renhold, tilgang til håndsprit og tørkepapir, at avstand i
eksamenslokale er i henhold til Folkehelseinstituttets veiledning.

