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BESLUT UFV 2020/656

UPPSALA 2020-OS-OS

UNIVERSITET

Box 256
SE-751 05 Uppsala ~tgarder med anledning av spridningen av sjukdomen covid-19
Telefon/Phone:
018-471 00 00 Beslut
+46 18 471 00 00 

Harmed beslutas att foljande ska galla vid Uppsala universitet:
E-post:
re9~strator@u~.Se - Undervisning och examination ska fortsatt slce pa distans.

- Avsteg flan lours- ooh utbildningsplaner tillats vad galley
formerna for bedomning av studenternas prestationer ooh for•
undervisning for att mojliggora genomforande pa distans.
Beslut om aysteg fattas av den instans som fattat beslut om
berord kurs- eller utbildningsplan.

- For inpassering till universitetets lokaler for anstallda ooh
studenter ska normalt kravas passerkort. Utglesning (social
distansering) i lokalerna ska efterstravas.

- Medarbetare ooh studenter ska ovillkorligen stanna hemma vid
minsta symptom pa fdrkylning/influensa.

- Medarbetare som sjalva tillhor rislcgrupp eller sammanbor med
person i riskgrupp boy efter overenskommelse med narmsta
chef sa langt mojligt beredas mojlighet att arbeta hemifran.

- Ovriga medarbetare boy — efter overenskommelse med
respektive chef — arbeta hemifran om ooh nay
arbetsuppgifterna tillater.

- Inga tjansteresor utomlands tillats sa lange UD:s avradan
kvarstar.

- Internationella lconferenser ooh besok stalls in under
motsvarande period.

- Nationella konferenser ooh ands sammankomster boy i forsta
hand ske digitalt.

- Vid alla fysislca moten ska utglesning (social distansering)
tillampas ooh distansdeltagande mojliggoras.

Beslutet trader i la~aft omedelbait ooh galley till ooh med den 7 juni
2020 om inte annat beslut meddelas. Detta beslut eisatter rektors
beslut den 30 mars 2020 angaende atgarder med anledningen av
spridningen av sjukdomen covid-19.

Balcgrund
Beslutet fattas mot bakgrund av spridningen av sjukdomen covid-19
(coronaviruset SARS-CoV-2). Uppsala universitet foljer beslut ooh
rekommendationer fi~an regeringen ooh Folkhalsomyndigheten.
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Beslut i detta arende har fattats av undei-tecknad rektor efter samrad
med ledningsradet efter foredragning av alcademiombudsman Per
Abrahamson.
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