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Information til prøvedeltagere i Danskprøve A1 og A2, samt Forlængelsesprøven 2021 
 
Kære prøvedeltager 
  
Du skal til sprogprøve inden længe, og i den forbindelse skal vi orientere dig om nogle skærpede 
forholdsregler, vi er nødt til at tage pga. risiko for Corona-smitte. Du må derfor også forberede dig på, at 
der kan forekomme nogen ventetid. 
  

 Du skal kunne fremvise et Coronapas eller en negativ Coronatest, som ikke er mere end 72 timer 
gammel. Kan du ikke fremvise en sådan, er vi nødt til at bortvise dig, og det er dit eget ansvar, om 
du kan nå at få en ny tid indenfor den tidsfrist, du har fået opgivet af Udlændingestyrelsen. Vær 
opmærksom på, at der pga. den lange nedlukning og de mange personer, der ønsker at tage 
prøverne, kan være ventetid på ledige tider 

 Har du pårørende med, beder vi om, at de venter udenfor ved parkeringspladsen for at mindske 
antallet af personer i venteområdet 

• Vi skal holde en behørig afstand. Det betyder, at du skal sætte dig ind i det åbne venteområde i så 
god afstand som muligt fra de andre prøvedeltagere. 
  

• Du skal afspritte dine hænder ved ankomst, og før vi går ind i prøvetagningslokalet. Der er opsat 
afspritningsapparater i området. 

  
• Du skal medbringe mundbind, men hvis du mod forventning har glemt dette, vil der blive udleveret 

et mundbind af personalet i informationen.  
  

• Når personalet tjekker dig ind, står de bag en skranke, og du skal stille dig med god afstand til dem. 
  

• Du skal ikke røre ved mere end højst nødvendigt. Det gælder alt fra dørhåndtag til bordplader, 
tastatur og høretelefoner. (Personalet vil være dig behjælpelig).  
  

OBS! Har du sygdomssymptomer, som kunne tyde på Corona, beder vi dig ringe og aflyse eller få udsat din 
tid. 
  
Med venlige hilsener 
Sprogprøveteamet på Sprogcenter Vejle 
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