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Åtgärder med anledning av spridningen av sjukdomen covid-19
Box 256
SE-751 05 Uppsala
Telefon/Phone:
018-471 00 00
+46 18 471 00 00
E-post:
registrator@uu.se

De nationella eller lokala föreskrifter, allmänna råd och rekommendationer som gäller för att minska smittspridningen i samhället ska i
tillämpliga delar följas i alla universitetets verksamheter. Det innebär
ett stort ansvar för alla: medarbetare, studenter, besökare och övrigt
verksamma.
Vid Uppsala universitet gäller följande.
-

-

-

För att minska risken för smittspridning ska digitala
undervisnings- och examinationsformer användas i samtliga
fall där det är möjligt.
Fysisk undervisning och examination begränsas till sådana
undervisningsmoment och sådan examination där så behövs
för att uppnå hög kvalitet och rättsäkerhet och som inte låter
sig göras digitalt. Dispens för att enskilda
undervisningsmoment eller examination kan ske fysiskt får
beviljas av ordförande i fakultetsnämnd/områdesnämnd.
Studenter uppmanas att i första hand bedriva studier hemma.
De som för sina individuella studier behöver vistas i
universitetets lokaler får ej samlas i större sällskap.
Arbete ska utföras hemifrån om det inte är uppenbart att
arbetsuppgifterna kräver fysisk närvaro på arbetsplatsen eller
att närmaste chef medger att arbete av annat skäl får ske på
arbetsplatsen.
För inpassering till universitetets lokaler för anställda, övrigt
verksamma och studenter ska normalt krävas passerkort.
Inga tjänsteresor utomlands tillåts till länder som omfattas av
UD:s avrådan.
Effekter av covid-19 på doktoranders forskarutbildning och
eventuella särskilda behov av stödinsatser/prolongation,
inventeras i årlig revidering av den individuella studieplanen.

Beslutet träder i kraft den 8 februari 2021 och gäller till och med den
31 maj 2021. Detta beslut ersätter rektors tidigare beslut angående
åtgärder med anledningen av spridningen av sjukdomen covid-19.
Bakgrund
Beslutet fattas mot bakgrund av spridningen av sjukdomen covid-19
(coronaviruset SARS-CoV-2). Uppsala universitet följer beslut och
rekommendationer från regeringen, länsstyrelsen, regionen och
Folkhälsomyndigheten.
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202100-2932
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Beslut i detta ärende har fattats av undertecknad rektor efter samråd
med ledningsrådet efter föredragning av akademiombudsman Per
Abrahamsson.
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