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Riktlinjer för återgång – BKV, HMV, Medfak
Universitetsledningen har gett övergripande riktlinjer för hur verksamheten ska
återgå till mer fysisk närvaro på Campus under hösten. I detta dokument förklaras
hur detta tillämpas för medarbetare på Medicinska fakulteten och dess
institutioner, Institutionen för hälsa, medicin och vård (HMV) och Institutionen för
biomedicinska och kliniska vetenskaper (BKV).
OBS! att nuvarande distansläge gäller fram till höstens terminsstart.
Generellt gäller därför att alla uppgifter som kan göras på distans fortsatt ska
genomföras på distans under sommaren och början av hösten. Liksom tidigare kan
dekanus/prefekt ge dispens för särskilt prioriterad verksamhet.

Följande riktlinjer gäller för höstterminen 2020 (i formella LiU-beslutet
fram till 31 oktober):

Arbeta på distans om möjligt
Det är viktigt att arbetsuppgifter som kräver fysisk närvaro ska kunna genomföras
på campus. För att säkerställa att detta kan ske samtidigt med åtgärder för att
minska smittspridning (se nedan), är det viktigt att fortsätta att till stor del arbeta
på distans. I enlighet med det formella LiU-beslutet uppmuntrar vi därför alla
att under perioden augusti – oktober att fortsätta arbeta på distans i den mån
arbetsuppgifterna tillåter det. För att underlätta långsiktig planering av den
verksamhet som behöver det kan rekommendationen gälla hela höstterminen.
Fortsätt ha digitala möten för att minska behovet av att fysiskt befinna sig på
arbetsplatsen. Det är extra viktigt att distansarbete utnyttjas under de första
veckorna på terminen, 24/8 - 6/9, när extra mycket förstaårsstudenter rör sig på
campus.

Arbete på arbetsplatsen
Generellt gäller att lokaler maximalt ska användas till hälften av vad
de är dimensionerade för och att ett socialt avstånd på ca två meter
ska kunna upprätthållas.

Delade kontor
Beroende på lokalens utformning och antal personer som ska vistas där – se till att
kunna hålla avstånd eller dela upp tiden då var och en är på plats.
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Riktlinjer för återgång från distansläge

Laboratorieverksamhet
Laboratorieverksamhet kräver fysisk närvaro och en successivt ökande verksamhet
är önskvärd. Därför bör en noggrann planering göras av forskningsledare i samråd
med avdelnings-/enhetschef om hur arbetet ska läggas upp för att följa riktlinjerna
om dimensionering av lokaler och social distansering.
Kom ihåg att eventuella studenter som gör självständigt arbete/projektarbete också
ska planeras in i detta schema. Vid planeringen är det viktigt att ta hänsyn till att
ensamarbete inte får förekomma för studenter.

Undervisning
Vid terminsstarten prioriteras undervisning för termin 1-studenter och praktisk
gruppundervisning. Därför ska lärar- och utbildningsadministratörsnärvaro för att
genomföra dessa moment prioriteras.
Se LiU:s riktlinjer om anpassning av fysisk undervisning för att minimera risken för
smittspridning, respektive Medicinska fakultetens riktlinjer om prioritering av
undervisningsmoment på campus.

Disputationer och halvtidskontroller
Disputationer och halvtidskontroller kan fortsatt genomföras på distans i enlighet
med tidigare beslut (Dnr LiU-2020-01124), som nu förlängs för att gälla hela
höstterminen. Fysisk närvaro vid försvaret är tillåtet, men Folkhälsomyndighetens
rekommendationer om antal personer och social distansering ska följas (se under
nästa rubrik).

Mötes-/undervisningslokaler
Varje lokal får endast utnyttjas till 50 %. Är t ex lokalen ämnad för 20 personer får
max 10 personer vistas där samtidigt. Ta hänsyn till detta vid bokning av mötesrum
eller undervisningslokaler. Se till att sitta med säkert avstånd mellan varje person,
dvs minst två meter.
Våra lokaler kommer att behövas för att kunna genomföra vårt utbildningsuppdrag
(se Medfaks riktlinjer kring undervisning). Som huvudregel ska därför större
möten, konferenser, och dylikt ställas in, senareläggas eller hållas digitalt.

Lunch- och fikarum/kök
Det är viktigt att vi hjälps åt att hålla avstånd till varandra i lunch- och fikarum. Är
det redan många där när du ska äta/fika – ta med dej din mat/kaffekopp till annan
plats. Stå inte tätt tillsammans i kö till kaffeautomaten eller mikron, vänta hellre
utanför en stund eller kom tillbaka senare. Använd handsprit i mån av tillgång.
En konstellation med medarbetare som arbetar i fysisk närhet till varandra bör i den
mån det är möjligt hålla sig till denna konstellation även vid t ex fika och lunch.
Anslag kommer sitta uppe i olika lokaler för hur många som max ska vistas där
samtidigt. Följ det.
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Riktlinjer för återgång från distansläge

Tjänsteresor
LiU avråder från tjänsteresor som medför restid som överstiger mer än gällande
reserekommendationer från Folkhälsomyndigheten. Arbetspendling är undantagen.
Alla internationella tjänsteresor ställs in så länge Utrikesdepartementets
rekommendationer påverkar den planerade resan.

Minimera smittspridningsrisk
-

Stanna hemma om du känner dig det minsta sjuk
Håll avstånd till andra människor
Tvätta händerna ofta och noga
Använd handsprit i kök/fikarum i mån av tillgång
Samla inte för många människor på samma plats

Då risken för smittspridning fortfarande är påtaglig vill vi uppmana alla
medarbetare vid BKV, HMV och Medfak att fortsätta ta ett stort eget ansvar för att
följa ovanstående rekommendationer, både på jobbet och i andra sammanhang. När
du befinner dig på arbetsplatsen, var kreativ och pragmatisk för att minimera risken
att smitta eller smittas. Ökar samhällsspridningen igen riskerar vi att återigen
tvingas till fullt distansläge och det vill vi så klart inte bidra till.
Våra lokaler och vår verksamhet är inte alltid optimerad för att kunna hålla avstånd,
så tänk gärna själv på vad DU kan göra för att hålla lämpligt fysiskt avstånd till dina
studenter och kollegor under arbetsdagen.

Samordning, planering och ansvar
Ovanstående bygger på eget ansvar samt samordning både inom och mellan
verksamheter och institutioner. Avdelnings-/enhetschefer ansvarar för den
övergripande planeringen av närvaron på arbetsplatsen utifrån verksamhetens
behov. I de fall olika verksamheter delar lokaler behöver cheferna, i den mån det
går, samordna med varandra för att minska risken för trängsel. Forskningsledare
för laboratorier etc., ansvarar på samma sätt för sina respektive verksamheter.
Har du som medarbetare frågor, vänd dig till din närmaste chef i första hand. Du
kan även få information på LiUs FAQ-sida på internwebben som fylls på efterhand.
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