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Sändlista

Tillfälligt undantag från anvisningarna med anledning av
den pågående covid-19-pandemin
Beslut
Utbildningsnämndens ordförande beslutar
att göra följande undantag från de anvisningar för undervisning och
examination inom utbildning på grund- och avancerad nivå med anledning
av den pågående covid-19-pandemin, som beslutades den 8 juni 2020
(samma SLU ID):
SLU:s salar och lokaler med plats för 300 personer eller fler undantas från
kravet på att maximalt 50 personer samtidigt får vistas i lokalen.
Förutsättningen är att ett avstånd på minst 1,5 meter mellan varje person
upprätthålls i lokalen och vid in- och utpassering, och att Folkhälsomyndighetens övriga rekommendationer för minimerad smittspridning följs.
att ovanstående undantag gäller från och med den 5 oktober 2020 tillsvidare, dock
längst till den 17 januari 2021.

Ärendet
Med anledning av den pågående covid-19-pandemin meddelar
Folkhälsomyndigheten (www.folkhalsomyndigheten.se) rekommendationer för
minskad smittspridning i samhället. Från och med den 15 juni 2020 hänvisas
lärosäten till de föreskrifter, allmänna råd och rekommendationer som gäller för
övriga samhället.
Den 8 juni 2020 beslutade utbildningsnämndens ordförande om nya anvisningar
för genomförande av undervisning och examination enligt de nya förutsättningarna.
Föreliggande beslut utgör ett undantag från en av punkterna i dessa anvisningar.

Postadress: Box 7070, 750 07 Uppsala
Besöksadress: Almas allé 8, Ultuna
Org nr: 202100-2817
www.slu.se

Tel: 018-67 10 00 (vx)
Maria.orvehed@slu.se
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av den pågående covid-19-pandemin

Beslutets innebörd och bedömda konsekvenser
Föreliggande beslut innebär att aulor och andra lokaler som har plats för 300
personer eller fler undantas från det tidigare beslutet att maximalt 50 personer får
vistas i en lokal samtidigt. Bakgrunden är att smittspridningen bedöms vara
minimal i dessa lokaler under förutsättning att ett avstånd på minst 1,5 m mellan
varje individ kan upprätthållas, och att Folkhälsomyndighetens övriga
rekommendationer för minskad smittspridning följs. Beslutet är tillämpligt för
aulorna i Alnarp och Ultuna, vilket ökar dessa lokalers användbarhet och
underlättar för utbildningens planering och genomförande.
Beslut i detta ärende har fattats av utbildningsnämndens ordförande, prorektor
Karin Holmgren efter föredragning av avdelningschef Maria Orvehed. Beslutet är
avstämt med rektors ledningsgrupp för corona, och i beredningen av ärendet har
även utbildningshandläggare Johan Torén deltagit.
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Maria Orvehed
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