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Til alle enheter på UiB 

 

Håndtering av koronaviruset 
 
UiB har sikkerheten til studenter og ansatte som høyeste prioritet. UiB forholder seg til 
Utenriksdepartementet (UD) sine reiseråd og råd fra Folkehelseinstituttet (FHI) og følger 
situasjonen fortløpende. 
 

Reiser 
Studenter og ansatte skal holde seg orientert om UDs reiseråd og informasjon fra 
Folkehelseinstituttet. UiB har oversikt over studenter som er i eller skal reise til områder med 
vedvarende spredning av viruset og arbeider med å få tilsvarende oversikt over ansatte.  
 
Hubei-provinsen og fastlands-Kina 
Per dags dato fraråder UD reiser til Hubei-provinsen og ikke-nødvendige reiser til fastlands-Kina. UiB 
forholder seg til råd fra UD. Reiser til Hubei-provinsen og til fastlands-Kina skal dermed avlyses eller 
utsettes.  
 
Dersom ansatte eller studenter kommer hjem fra Hubei-provinsen eller fastlands-Kina og har 
symptomer på luftveisinfeksjoner, skal de ikke oppholde seg på campus eller arbeidsplassen de 
første 14 dagene etter hjemkomst. Ansatte skal i slike situasjoner ha hjemmekontor. 
 
Høyrisikoområder 
Studenter og ansatte som befinner seg i andre områder med vedvarende spredning skal følge med på 
råd fra lokale styresmakter og holde seg fortløpende oppdatert på UDs reiseråd og FHIs anbefalinger. 
Studentene blir i tillegg bedt om å registrere seg på Utenriksdepartementets reiseregistrering 
dersom de ikke allerede har gjort det.  
 
Dersom det innføres restriksjoner ved det utenlandske lærestedet som gjør at det faglige opplegget 
for studentene ikke lar seg gjennomføre som planlagt, må fagmiljøene vurdere å tilrettelegge for et 
alternativt undervisningsopplegg for studenten.   
 
Studenter som skal starte sitt utvekslingsopphold senere i vår i områder med vedvarende spredning 
må holde seg oppdatert på UD sine reiseråd og råd fra Folkehelseinstituttet og søke råd hos 
fagmiljøet for oppfølging. 
 
Innkommende studenter 
Det er ikke innført innreiseforbud til Norge i forbindelse med korona-viruset. UiB følger nasjonale 
retningslinjer og råd fra Folkehelseinstituttet. UiB skal ikke skal gå lenger enn de nasjonale rådene 
med hensyn til å fraråde innreise. Dersom det er behov for oppfølging eller veiledning i forbindelse 
med mottak av studenter og ansatte fra områder med vedvarende spredning kan BHT kontaktes.  
 
 
Reiseråd og eventuelle reiserestriksjoner vil oppdateres fortløpende når ny informasjon er 
tilgjengelig. 
 

https://www.regjeringen.no/no/tema/utenrikssaker/reiseinformasjon/id2413163/
https://www.regjeringen.no/no/tema/utenrikssaker/reiseinformasjon/id2413163/
https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/
http://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/reiserad/
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Forebyggende råd 
 
FHI har utarbeidet god informasjon som også inkluderer forebyggende råd:  
 

• Fakta om coronaviruset: https://fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/fakta-om-koronavirus-
coronavirus-2019-ncov/ 

• Råd til reisende til områder med smitte spredning: https://www.fhi.no/nyheter/2020/rad-til-
reisende-i-nye-omrader-med-lokal-smittespredning-av-covid-19/ 

• Hvordan forebygge smitte: https://fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/rad-og-informajon-til-
befolkningen-om-nytt-koronavirus-coronavirus-2019-nco/#naar-boer-man-ske-legehjelp 

• Råd til personer som har vært i områder med smitte: 
https://fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/rad-og-informajon-til-befolkningen-om-nytt-
koronavirus-coronavirus-2019-nco/#naar-boer-man-ske-legehjelp 

• Hva gjør du hvis du mistenker du er smittet: https://fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/rad-
og-informajon-til-befolkningen-om-nytt-koronavirus-coronavirus-2019-nco/#naar-boer-man-
ske-legehjelp 

• Om karantene: https://fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/rad-og-informajon-til-
befolkningen-om-nytt-koronavirus-coronavirus-2019-nco/#naar-boer-man-ske-legehjelp 

• Råd til personer som i yrkessammenheng kan komme i kontakt med coronavirus: 
https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/rad-til-personer-som-i--yrkessammenheng-
kan-komme-i-narkontakt-med-personer/ 

 
Vi ber om at alle enheter skriver ut og henger opp plakater om forebyggende tiltak for smitte på 
arbeidsplassen, jf https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/rad-og-informajon-til-
befolkningen-om-nytt-koronavirus-coronavirus-2019-nco/ 
 
 

Tiltak Eiendomsavdelingen 
EiA har bedt alle kantiner ved UiB om å etablerer spritdispensere for desinfisering av hender.  
I tillegg er det kjøpt inn 200 store flasker med hånddesinfeksjon som blir satt ut på ulike steder på 
campus. Renholdet er også styrket, særlig på områder med større berøringsflater som dørhåndtak, 
gelendre. 
  
Ytterligere tiltak vil vurderes fortløpende. 
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Kontaktpersoner ved UiB 
 

Bedriftshelsetjenesten 

 
 
 

Mediehåndtering 
Om studenter: viserektor Oddrun Samdal, mobil 97070904 
Om ansatte og UiBs generelle håndtering: HR-direktør Sonja Dyrkorn, mobil 48162687 


