
Smittevernregler for prøve for soppsakkyndige 

Felles for alle arrangementer: 

● Vi krever obligatorisk påmelding med navn, epost og telefonnummer. Personer 
som ikke er påmeldt kan avvises. 

● Er man syk så holder man seg hjemme. 
● Er man i karantene så holder man seg hjemme. 
● Er man i isolasjon så holder man seg hjemme. 
● Man holder minst en meters avstand (unntak for personer i samme husholdning) 
● Man deler ikke på utstyr. 
● Man kan ikke lukte eller smake på sopp eller nyttevekster som andre har plukket. 

Prøve for soppsakkyndige 

● Håndsprit skal være tilgjengelig ved inngangen til eksamenslokalet og alle som 
kommer inn eller går ut av lokalet skal vaske hendene i håndsprit. 

● Hansker og munnbind er påbudt inne i selve eksamensrommet. 
● Det skal være to meter mellom hver person inne i eksamensrommet. 
● Det skal ikke være andre tilstede i eksamenslokalet enn høyst nødvendig. Det er 

tilstrekkelig med én representant fra medlemsforeningen som skal ha lokale prøver. 
● Eksamens materialet skal håndteres i så liten grad som mulig, men det er fortsatt 

lov til å ta på soppen, lukte på soppen, skjære i soppen dersom kandidaten mener 
det er nødvendig. 

● Har man luktet på en sopp uten munnbind må eksamensmaterialet kasseres 
etterpå. 

Innsamling av eksamensmateriell 

● Det skal føres en liste med navn, e-post og telefonnummer for alle som bidrar med 
eksamensmateriell. 

● Man skal ikke sanke sopp dersom man har symptomer på luftveisinfeksjon, skal 
være i karantene eller isolasjon. 

● Man skal vaske hendene i håndsprit før eksamenmaterialet eller beholderne det 
ligger i håndteres. 

● Unngå å berøre hode og ansikt mens du plukker. Vask hendene i håndsprit før du 
fortsetter å plukke. 

Samkjøring 

● Samkjøring i privatbiler er på grensen av det man tillate. 
● Her må alle deltakere eventuelt ta stilling individuelt. Hvis samkjøring er nødvendig, 

så skal det skje etter disse reglene: Kun tre personer i bilen (fører, en passasjer 
foran 

● og en passasjer bak). 



● Alle i bilen bruker munnbind og det må være tilgjengelig desinfeksjonsvæske i 
bilen. 


