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Smitteverntiltak for AGERE Trafikkskole – kjøretimer 
 

1. Vask hender grundig før du møter til kjøretime og annen opplæring hos oss. 
2. Har du symptomer som hoste, sår hals, feber o.l. blir du hjemme og informerer skolen umiddelbart 
3. Ta med egnet utstår: sko, jakke, bukse, hansker og hjem. Det er ingen utlån for øyeblikket 
4. Møt opp til tidspunkt for kjøretimen, ikke før og ikke senere. Oppmøte er ved siden av kjøretøyet, 

parker din privatbil som vanlig 
5. Kom ferdig skiftet 
6. Lokaler vil være stengt for kunder inntil videre. 
7. For moped benyttes AGERE sitt kommunikasjonsutstyr som elevene har fast iløpet av hele 

opplæringsforløpet 
8. For motorsykkel benyttes din egen mobiltelefon sammen med headset/ørepropper som passer 

innenfor hjelmen. De som kan koble mobilen opp mot eget kommunikasjonsutstyr og koble opp mot 
lærer kan benytte dette, tid for å sette opp dette går av kjøretimen. 

9. Det er ingen toalettfasiliteter tilgjengelig pr. dags dato 
10. Kommunikasjon med kundekonsulentene foregår på telefon eller e-post 
11. Ingen håndhilsning og hold avstand til lærer 
12. Moped/motorsykkel blir rengjort før du møter opp til kjøretimen 
13. Lærer vil ikke møte opp dersom han har symptomer som hoste, sår hals, feber o.l. 
14. Kjøretimer og kurs må betales på forhånd via nett/vipps eller mot faktura etter avtale.  

For betaling gå inn på  www.tabselev.no  
15. Kunden får utdelt en refleksvest som man har under hele opplæringen  
16. Det blir satt av tid mellom hver kjøretime slik at elevkontakt minimeres 
17. Trafikkskolen får økte kostnader på grunn av smittevern, rengjøring og økte pauser. Derfor kommer 

prisene på alle kjøretimer for moped og MC til å øke med 60 kr pr kjøretime. Kurs får også en økt 
kostnad, sjekk gjeldende prislister. 

http://www.tabselev.no/

