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Beslut mot bakgrund av pågående utbrott av coronaviruset

Bakgrund
Det pågår für närvarande ett utbrott av coronavirus i de flesta länder i världen.
Lunds universitet har mot bakgrund av detta inrättat en central krisledningsgrupp
som bevakar läget kontinuerligt och följer information och rekommendationer från
främst Folkhälsomyndigheten och UD avseende coronaviruset. Dessa
myndigheters rekommendationer uppdateras löpande när läget förändras, och
studenter och medarbetare uppmanas därfor att hålla sig informerade via
Folkhälsomyndighetens och UD:s hemsidor. Krisledningsgruppen har även kontakt
med andra lärosäten och med andra relevanta myndigheter.

Lunds universitet är ett internationellt lärosäte med många resor och besök till och
från länder i hela världen. I dagsläget finns en förhöjd risk för genomförande av
resor, både med avseende på risk ftir smitta och med avseende på osäkerhet kopplat
till inställda frirdmedel, snabbt ftjrändrade lokala regler om inresor, karantän m m.

Regeringen rekommenderade den l7 mars 2020 att universitet och högskolor
skulle gå över till distansundervisning från och med den l8 mars 2020 med
anledning av det nya coronaviruset. Universitetet har sedan dess bedrivit
undervisning huvudsakligen på distans. Den29 maj har regeringen meddelat att
universitet och högskolor from den 15 juni2020 kan planera ftir att återgå till en
mer ordinarie verksamhet vad gäller utbildningen. Fortfarande ska
Folkhälsomyndighetens föreskrifter, allmänna råd och rekommendationer för
minskad smittspridning foljas.

Följande beslut och rekommendationer gäller alltjämt.

UD har den 14 mars 2020 beslutat om att avråda från icke nödvändiga resor till alla
länder. Universitetet beaktar detta i sitt beslut.

Regeringen har den 27 mars 2020 beslutat att begränsa allmänna sammankomster
och offentliga tillställningar med fler än 50 deltagare. Universitetet väljer att följa
detta även i sin egen verksamhet så länge begränsningen kvarstår.

Folkhälsomyndigheten har den I april beslutat om föreskrifter och allmänna råd

om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19. Häri ingår ett allmänt råd till
arbetsplatser att se till att personal om det är möjligt undviker onödiga resor i
arbetet. Denna avrådan ändrades den 4 juni 2020, med innebörd att symptomfria
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personer från och med den 13 juni 2020 kan resa i Sverige. Fortfarande gäller att
åtgärder flor fusisk distansering ska vidtas.

För att kunna säkra en trygg arbets- och studieplats for arbetstagare och studenter
och för att bidra till att minska smittspridningen i samhället fattar universitetet
nedanstående beslut.

Beslut
Universitetet beslutar mot bakgrund av ovanstående att

för utbildningen.

undervisning och bedömning av studenternas prestationer får från och med

den l5 juni2020 genomföras i universitetets lokaler. Vid sådant
genomförande ska detta beslut och Folkhälsomyndighetens füreskifter,
allmänna råd och rekommendationer for minskad smifispridning av covid-
19 följas. Prioritet ska ges undervisning och examination som inte kan eller
som inte utan stora svårigheter kan genomföras på distans. Genomftirande
ska fciregås av riskbedömning vad gäller risken för smittspridning. Inga
samlingar får omfatta fler än 50 personer. Rektor uppdrar åt dekan för
respektive fakultet att närmare besluta om hur detta ska genomfüras. Detta
beslut kan inte delegeras vidare.

härmed upphäva rektors beslut den 2 april 2020 om Allmänna råd om
tillämpning av beslut mot bakgrund av pågående utbrott av coronaviruset,
dnr STYR 20201251. Till stöd för verksamheten finns istället Vägledning
vid tillämpning av beslut om utbildning under pågående utbrott av
coronaviruset.

tillåta andring av beslutade kurs- och utbildningsplaner avseende
höstterminen2020 vad gäller formerna for bedömning av studenternas
prestationer och för undervisning till genomförande digitalt, i den mån det
är nödvändigt ftir uppfollande av detta beslut. Beslut om ändring fattas av
den funktion som fattat beslut om berörd kurs- eller utbildningsplan.
Beslutet ska dokumenteras med angivande av skälen för ändring. Samråd
ska ske med berörd studentkår.

genomföra utlandsförlagda utbildningsmoment i den mån det bedöms
kunna genomföras säkert utifrån eventuella restriktioner för resande och
det är möjligt med hänsyn till mottagande länders och lärosätens regelverk
och rekommendationer.

ta emot studenter från andra länder ftir utbildning vid Lunds universitet i

den mån det är möjligt med hänsyn till eventuella restriktioner für resande

samt regelverk och rekommendationer från dessa studenters hemländer.

för anstdllda:

tills vidare enbart bevilja inrikes tjänsteresor som i samråd med närmaste
chef bedöms nödvändiga. Vid genomförandet av sådana resor ska
Fo lkhälsomynd i ghetens rekommendationer fö lj as. lrl



tills vidare enbart bevilja utrikes dänsteresor som i samråd med närmaste

chef bedöms nödvändiga och som bedöms kunna genomfüras på ett säkert

sätt med hänsyn till eventuella restriktioner ftir resande. Detta gäller så

Iänge som UD avråder från icke nödvändiga resor till alla länder.

ta emot internationella besök i den mån det är möjligt med hänsyn till
eventuella restriktioner för resande samt regelverk och rekommendationer
från besökandes hemländer.

så långt möjligf genomföra sammanträden, konferenser eller andra
sammankomster med digitala verktyg. I de fall fysiska sammankomster
genomförs, ska Folkhälsomyndighetens föreskrifter och rekommendationer
ftjr att minska smittspridning ftiljas. Fysiska sammanträden, konferenser
eller andra sammankomster ska aldrig anordnas med fler än 50 deltagare.

Detta omfattar hela universitetets verksamhet, d v s utbildning, forskning,
samverkan och administration. Det gäller sammankomster med
universitetets anställda och studenter samt inbjudna gäster.

medarbetare bör arbeta hemifrån i den utsträckning närmaste chef bedömer
att det är möjligt med hänsyn till verksamhet och arbetsmiljö.

Aktuell information finns på Medarbetarwebben och Staff Pages.

I de eventuella fall studier eller arbete påverkas av ovanstående ställningstaganden
ska man kontakta sin närmaste chef eller utbildningsansvarige så att arbete eller
studier kan fullföljas på bästa sätt.

Detta beslut gäller från och med 2020-06-15 och ersätter tidigare beslut fattat
2020-04-02 (dnr STYR 2020125r).

Beslut i detta ärende har fattats av undertecknad rektor i närvaro av
Susanne Kristensson, efter hörande av Lunds universitets

och efter füredragning av chefsjurist Annette Nilsson, avdelningen
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