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NOTAT FRA DEKAN
Gjelder:

Vedtak og retningslinjer for AD vedr Koronaviruset pr 10.3.2020

Ledelsen ved AD-fakultetet har idag drøftet tiltak og gjort vedtak ifm utberedelsen av Koronaviruset. Dette for
i størst grad å redusere risikoen for at våre ansatte og studenter blir syke, å sikre at vår kjernevirksomhet blir
minst mulig skadelidende, og bidra til den nasjonale dugnaden for å stoppe spredning.
All informasjon vedr retningslinjer og råd fra NTNU sendes ut fra nivå1 ut til alle via Innsida.
Nivå 2 er bindeledd og har egen beredskapsgruppe.
Se Innsidas wikiside: Beredskap ved AD og NTNUs tag Koronaviruset – retningslinjer og råd fra NTNU og
informasjon fra Folkehelseinstituttet.
Spredning av smitte er fremdeles i økning og forventes øke fremover. Dekan v AD-fakultetet har derfor gjort
følgende vedtak:
! Alle planlagte konferanser og arrangement i regi av fakultetets enheter avlyses eller planlegges
flyttet til smittespredning er under kontroll.
! Disputaser og prøveforelesninger skal arrangeres via Skype.
! Alle studentekskursjoner kanselleres. Dette gjelder både nasjonale og internasjonale.
! Samlingsbasert utdanning i Norge skal risikovurderes i hvert enkelt tilfelle og kan inntil videre
gjennomføres etter at risikodempende tiltak er iverksatt. Samlingsbasert utdanning i utlandet skal
ikke gjennomføres.
! Alle ansatte- og studentreiser til møter og konferanser i risikoområder med vedvarende og økende
spredning skal ikke gjennomføres. Møter anbefales å holdes via Skype.
Reiser til møter i Norge bør kanselleres iht risikovurdering og gjennomføres på Skype.
! Ansatte og studenter som har vært på reise i risikoområder skal holde seg hjemme i 14 dager etter
reisen. Enhetsledere har beslutningsmyndighet.
! Besøkende fra risikoområder og områder med vedvarende smitte må holdes i karantene i minst 14
dager etter ankomst til Norge.
! Ellers skal rådene fra NTNU og Folkehelseintituttet følges.
Vedtakene trer ikraft med umiddelbar virkning, gjennomføres via enhetene på fakultetet, og gjelder inntil
videre. Risikobildet er i kontinuerlig utvikling og det må påregnes at det kan bli nødvendig med ytterligere
vedtak fremover.
Forebyggende råd: Det er avgjørende at det utføres god håndhygiene og god hoste- og nysekultur. Bruk
antibac der det er tilgjengelig. Unngå håndhilsing og kontakt med syke personer.
Fredrik Shetelig
Dekan ved AD-fakultetet
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Subject: Adoption and guidelines for AD regarding the Coronavirus. Date 10.3.2020
The Faculty of AD has today discussed measures and made decisions regarding the preparation of the Korona
virus – by the intension to reduce the risk of our employees and students getting sick, to ensure that our core
business will be influnced by the least possible casualty, and to contribute to the national push to stop the
spread.
All information regarding guidelines and advice from NTNU is sent out from NTNU Level 1 to everyone via
Intranet. Level 2 (the Faculty) is a link and has its own contingency group.
See “The coronavirus - guidelines and advice from NTNU” and information from the “Norwegian Institute of
Public Health”.
The spread of infection is still increasing and is expected to increase in the future.
The Dean of NTNU Faculty of Architecture and Design has decided:
➢ All scheduled conferences and events arranged by the faculty units are canceled or scheduled to be
postponed until the spread of infection is under control.
➢ Disputations and trial lectures must be arranged via Skype.
➢ All student excursions are canceled. This applies to both national and international.
➢ Gathering-based programs in Norway must be risk-assessed in each case and can, until further
notice, be implemented according to risk mitigation measures have been implemented. Gatheringbased programs abroad should not be completed.
➢ All staff and student trips to meetings and conferences in risk areas with sustained and increasing
infection shall not be carried out. Meetings are recommended to be held via Skype. Travel to meetings
in Norway should be canceled according to risk assessment and carried out on Skype.
➢ Employees and students who have been traveling in risk areas should stay at home for 14 days after
the trip. Unit managers have decision-making authority.
➢ Visitors from risk areas and areas with persistent infection must be isolated at least 14 days after
arrival in Norway.
➢ Otherwise, the advice from NTNU and the Public Health Institute must be followed.
The decisions take effect with immediate effect, are implemented through the units at the faculty, and are valid
until further notice.
The risk situation is constantly evolving and it must be anticipated that further decisions may be needed in the
future. Preventative advice: It is crucial that good hand hygiene and good cough and sneezing culture are
performed. Use antibac where available. Avoid hand greeting and contact with sick persons.
Fredrik Shetelig
Dean of the Faculty of AD

