Retningslinjer for studenters fysiske tilstedeværelse på campus ved
USN – covid -19
Bakgrunn

1. USN skal sikre at det legges til rette for at studenter følger de smittevernbestemmelsene som
myndighetene har fastsatt. Det vises til smittevernråd som er gitt av Folkehelseinstituttet:
https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/

2. Hensikt
Hensikten med retningslinjen er å redegjøre for hvilke bestemmelser som gjelder for
studenters fysiske tilstedeværelse på campus.

3. Ansvarlig
Personal- og organisasjonsdirektøren er ansvarlig for retningslinjen. Retningslinjen skal
benyttes av alle studenter som fysisk er til stede ved et av USNs campus.

4. Hygieneregler
Grundig håndhygiene og gode hostevaner i kombinasjon med fysisk avstand er de mest
effektive tiltakene. Alle har ansvar for å kjenne til hygienereglene.
•

•
•
•

•
•
•

Vask/desinfiser hender ved ankomst og når du forlater campus. I tillegg skal grundig
håndvask/desinfeksjon foretas:
o Etter hosting/nysing
o Før tilberedning av mat, og før og etter måltider.

Bruk papir eller albukroken ved hosting/nysing.
Unngå å ta deg til munn, nese eller øyne.
Regelen om å holde en meters avstand gjelder ikke lenger i undervisningen på
universitetene, men gjelder fortsatt i alle andre situasjoner. Hold en meter avstand til
andre og vær spesielt oppmerksom på
o å holde avstand, i fellesarealer, i korridorer, i kantiner og i heiser.
USN anbefaler å bruke munnbind på campus i situasjoner der det oppleves som vanskelig
å holde en meter avstand.
Det anbefales å unngå og låne utstyr som skrivesaker, PC, telefon, nettbrett, verktøy,
mm. fra andre.
Vaske/desinfisere hender før og etter berøring av felles utstyr som tastaturer til
søkerskjermer (bibliotek o.l.), datamaskiner, kopimaskiner mm.

5. Tilstedeværelse for studenter fra utlandet
Ved gradvis gjenåpning av samfunnet og innreise for studenter som bor utenfor Norge
gjelder følgende 5.juli:
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Trinn 3: Det åpnes for mer reising over landegrensene, men det vil fortsatt være
restriksjoner og innreisekarantene fra flere av landene, basert på de kriteriene
helsemyndighetene setter. Smittesituasjonen er fortsatt uforutsigbar, og det kan komme
nye reiseråd på kort varsel. Det er fortsatt strenge kontrollrutiner på grensen.
Karanteneplikten ved innreise til Norge skal overholdes.
•

•

Studenter som kommer fra utlandet for å delta på undervisning (f.eks. samlingsbaserte
program) må følge karantenebestemmelsene, registering og testing ved innreise til
Norge.
Det gis rett til tilrettelegging dersom det er utreiseforbud for studenten fra sitt hjemland
til Norge. Utover det innvilges det normalt ikke tilrettelegging. Internasjonale studenter
som har opptak til en hel grad, eller studenter som må gjennomføre nødvendige reiser
(f.eks. begravelser) kan søke om tilrettelegging på egenmeldingsskjema som
dokumentasjon. Dersom det ikke er mulig for disse studentene å møte fysisk, må det
legges til rette for digital undervisning. I de studieprogrammene hvor det kreves f.eks.
ferdighetstrening, må det legges til rette for det når situasjonen gjør det mulig.

6. Undervisningsrom og klasserom
•

•

Regelen om å holde en meters avstand gjelder ikke lenger i undervisningen på
universitetene, men i enkelte undervisnings- og veiledningssituasjoner hvor studentene
jobber tett ved hverandre, anbefales det å bruke munnbind, Det kan for eksempel være
under ferdighetstrening og ved laboratorievirksomhet.
Studentene anbefales å rengjøre bordflater de selv har brukt.

7. Regler ved sykdom
Ved symptomer på luftveisinfeksjon skal studenten ikke være til stede på campus. Eventuelt
fravær varsles til universitet etter de vanlige reglene.

8. Smittestopp-app
USN anbefaler alle om å ta i bruk Smittestopp. Smittestopp er en app fra
Folkehelseinstituttet (FHI) som skal bidra til å forbygge at koronaviruset sprer seg i
samfunnet. Den er helt frivillig å bruke, og tar vare på ditt personvern.
Hvis en person med covid-19gir beskjed gjennom Smittestopp, får du melding hvis du har
vært i nærheten av vedkommende. Hvis du selv blir smittet, kan du gjøre det samme.
Dermed kan appen være med på å hindre at flere blir syke.
Verken du eller noen andre får vite hvem det gjelder, bare at du har vært i nærheten av noen
som er smittet.
Last ned: https://www.helsenorge.no/smittestopp
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9. Andre retningslinjer
Det er i tillegg utarbeidet flere spesifisert retningslinjer.
10. Oppdateringer 1
Retningslinjen vil bli oppdatert ved endringer fra nasjonale myndigheter.

26.01.21 Oppdatering gjelder bruk av munnbind.
12.08.21 Oppdatert i henhold til trinn 3 i plan for gradvis gjenåpning.
31.08.21 Oppdatert i henhold til fritak fra 1 metersregelen.
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