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Gjennomføring av utferder og feltundervisning med studenter i «Koronaperioden»

Dette notatet lister opp spørsmål og momenter som må risiko-vurderes og håndteres ved
organisering og gjennomføring av utferder med studenter i emneundervisningen i «Koronaperioden».
1. Sentrale smittevern-regler fra Regjeringen - Helsedirektoratet – FHI skal overholdes. Regelen
om minst 1 meter avstand forventes å bli opprettholdt lang tid framover.
a. NMBU bør ha felles praksis knytta til gjennomføring av utferder med studenter i
Korona-perioden.
b. Organisering i grupper – etabler faste grupper og unngå rullering. Koordinér med
transport og overnatting.
c. Inndekning av ekstrakostnader – gjør UHR noe med dette?
d. Hvordan forholder NMBU og Fakultetene seg til studenter og ansatte som er i
«risiko-gruppa»?
i. Fritak for studenter – alternative opplegg som substitutt
ii. Ansatte i «risiko-gruppa»
2. Transport
a. Sjekk med transportør hvilke regler og rutiner de har og hvordan det påvirker
kapasitet
b. Ved personbiltransport - Antall i samme bil
c. Revidere (emne-)budsjetter og lage oversikt over merkostnader
3. Overnatting
a. Sjekk med overnattingssted hvilke regler og rutiner de har og hvordan det påvirker
kapasitet
b. Overnatting flere på samme rom?
c. Tilgang til fasiliteter for personlig hygiene. Ved hytteovernatting, velg hytter med
innlagt vann, og aller helst unngå å måtte bruke felles dusjanlegg.
d. Revidere (emne-)budsjetter og lage oversikt over merkostnader
4. Aktiviteten på utferden
a. Følge generelle smittevernregler og gjøre risikovurdering
b. Skal det gjennomføres innsamling av data? Minimer, eller helst unngå deling av
utstyr. Ved utstrakt deling bør hansker benyttes.
c. 1-meters-regelen
d. Gruppeinndeling
e. Håndhygiene i felt
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f.

Belastning på nærmiljøet. Eksempelvis en busslast full av studenter som skal inn på
en liten nærbutikk.

5. Annet
a. Ved symptomer på Covid -19 infeksjon må vedkommende isoleres umiddelbart –
sjekk FHI’s regler og rutiner for hjemtransport:
www.fhi.no/nettpub/coronavirus/rad-og-informasjon-til-andre-sektorer-ogyrkesgrupper/rad_til_arbeidsplasser/?term=&h=1
b. Sørg for rengjøring av lokaler/flater den potensielt smittede har vært i kontakt med.
c. Besørg raskest mulig transport hjem, unngå kollektivtransport.
d. Bør alltid være med på tur: antibac, såpe, hansker og munnbind.
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