
 
Kære studerende og ansatte 
 
Regering og myndigheder har fredag d. 6/3 skærpet anbefalingerne for bedst muligt at inddæmme spredningen 
af coronavirus. Aalborg Universitet (AAU) har fra begyndelsen meldt ud, at vi følger myndighedernes 
anbefalinger. AAU skal som resten af samfundet være vores ansvar bevidst og medvirke til, at smittespredningen 
med coronavirus bremses mest muligt. 
 
Al undervisning og vejledning på fakultetets uddannelser fortsætter.  
 
Med henblik på at reducere risikoen for smittespredning fastlægges følgende regler: 
 

1. Alle medarbejdere og studerende skal sætte sig ind i og efterleve Sundhedsstyrelsens gode råd til 
forebyggelse af smitte: 

a. Vask dine hænder tit eller brug håndsprit 
b. Host eller nys i dit ærme – ikke dine hænder 
c. Undgå håndtryk, kindkys og kram – begræns den fysiske kontakt 
d. Vær opmærksom på rengøring – både hjemme og på universitetet 
e. Vær opmærksom, når du er på steder med tæt kontakt til mange mennesker 

2. Medarbejdere og studerende, der har opholdt sig i et særligt risikoområde, skal blive hjemme fra arbejde 
og studie i 14 dage, efter de har forladt området. Særlige risikoområder er de områder, 
Udenrigsministeriet placerer i rød og orange risikogruppe. Se http://www.um.dk for aktuel liste.  
Medarbejdere, som derfor ikke kan møde på arbejde, skal orientere nærmeste leder. Studerende, som 
ikke kan møde på deres uddannelse, skal orientere deres studieleder. Det samme gælder studerende og 
ansatte, der er i karantæne på grund af smitte eller kontakt til smittede. På Institut for Kommunikation 
og Psykologi er Tom Nyvang (nyvang@hum.aau.dk) studieleder og på Institut for Kultur og Læring er 
Robert Thomsen (thomsen@hum.aau.dk) studieleder. Bliver du som studerende forhindret i at deltage i 
undervisning med tilstedeværelsespligt eller eksamen, så vil universitetet i hvert enkelt tilfælde vurdere 
konkrete alternativer, så du ikke forsinkes unødigt i din uddannelse.  

3. Ved afvikling af kursusundervisning, forelæsninger, seminarer og lignende spredes de studerende så 
meget som mulig i undervisningslokalet. Underviser skal om nødvendigt flytte studerende rundt for at 
opnå bedst mulige fordeling i lokalet. Der kan træffes særlige foranstaltninger i form af fx videobaserede 
forelæsninger i stedet for fysisk fremmøde ved store hold, som fylder et helt auditorium eller 
seminarrum. Træffes der særlige foranstaltninger, meldes det ud særskilt til de relevante undervisere og 
studerende.  

4. Ved ankomst til og afgang fra undervisning skal studerende undgå tæt kontakt i døren til lokalet. 
5. Ved afvikling af vejledning anvendes Skype for Business eller andre digitale løsninger i stedet for fysiske 

møder med henblik på reducere fysisk nærhed (hver vejleder er typisk i kontakt med mange studerende 
og kan derigennem bidrage til smittespredning). Taler særlige forhold for dispensation, kontakter 
vejleder studieleder med henblik på at opnå dispensation til fysisk vejledning. 

6. Alle undervisere repeterer ved opstart af undervisning disse regler for de studerende. 
 
Se også https://www.aau.dk/coronavirus for yderligere oplysninger. 
 
Disse regler er gældende, indtil andet meldes ud. Brud på reglerne vil for både studerende og medarbejdere blive 
betragtet som uacceptabel adfærd. Forventningen er på nuværende tidspunkt, at det som minimum vil være til 
udgangen af marts måned at ovenstående regelsæt vil være gældende. Hvis situationen ændrer sig og regering og 
myndigheder melder nye anbefalinger eller krav ud, så vil vi naturligvis hurtigt tilpasse vores lokale regler, 
retningslinjer og anbefalinger.   
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