
Coronafatigue? Grunn til ekstra skjerping!

Vi skulle ønske hverdagen var normal, men det er den 
dessverre ikke og selv om de fleste av oss er lei corona, 
så er det viktig at vi opprettholder smittevernnivået i 
hverdagen

Dagens smittesituasjon gir ingen grunn til å slakke på 
våre smittevernrutiner

Har du coronalignende symptomer: Hold deg hjemme og 
kontakt din leder. 
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Vurderinger ved luftveissymptomer og andre 

covidlignende symptomer 

• Vær obs på disse symptomene, særlig når de 

forekommer i kombinasjon:

• Feber

• Tungpustethet

• Hosting

• Rennende nese 

• Vond eller sår hals

• Nedsatt smak- og luktesans



Hvordan vurdere symptomer?

• Du skal ikke gå på jobb hvis du har symptomer som nevnt over

• Du kan gå på jobb med allergisymptomer når du har kjent allergi

• Du kan gå på jobb hvis barnet ditt er hjemme med 

forkjølelsessymptomer, men du er frisk (som beskrevet over)

• Du kan gå på jobb hvis andre i husstanden er hjemme med 

forkjølelsessymptomer, men du er frisk (som beskrevet over)



Coronatest

• Hvem bør teste seg:

– Du bør testes hvis du har en nyoppstått luftveisinfeksjon eller andre 

symptomer på koronavirus

– Har vært utsatt for smitte av koronavirus. Dette kan være nærkontakt 

med noen med bekreftet koronavirus

• Ansatte ved UiO kan bestille test for Covid-19

– SiO Helses teststasjoner er på Blindern, Fredrikkeplassen og på Oslo 

Met i Pilestredet

– For å avtale tidspunkt: https://www.sio.no/helse/covid-19

• Ellers benyttes kommunenes infosider for bestilling av test

– Eks Oslo kommune: https://www.oslo.kommune.no/koronavirus/testing-

og-provesvar/#toc-1

https://www.sio.no/helse/covid-19
https://www.oslo.kommune.no/koronavirus/testing-og-provesvar/#toc-1


Tiltak for å hindre smittespredning på OD

• Vi ber deg bruke munnbind ved 
bruk av kollektiv transport eller i 
situasjoner hvor det er vanskelig 
å opprettholde 1 meters regelen.

• Munnbind for studenter på 
forelesning (kun GV)

• Pasienter og pårørende bruker 
munnbind i klinikkene

• Vi fraråder reiser utenfor Norge



Munnbind

• Med dagens smittesituasjon 
har vi besluttet å 
opprettholde bruk av 
munnbind på forelesninger

• Det er dessverre ikke flere 
UiO flerbruksmunnbind å 
oppdrive til ansatte

• Munnbind er delt ut til 
instituttene etter definerte 
behov



Orden i garderobene i Geitmyrsveien

Fint om alle rydder etter 
seg, det er ikke 

renholdernes jobb å 
holde orden i 

garderoben. Det må vi 
greie selv

For å hindre 
smittespredning er orden 

og renhold viktig



Influensavaksine 2020

• Vaksinasjon i oktober-desember

– Helsepersonell med pasientkontakt

– Risikogrupper (pas med underliggende sykdommer, eldre 

over 65 år)

• Anbefalingen fra FHI i år er at alt helsepersonell med 

jevnlig pasientkontakt vaksineres mot årets 

sesonginfluensa

• Fakultetet er på saken og vil komme tilbake med 

nærmere informasjon. 



Kantinen i Geitmyrsveien

• SiO åpner kantinen  i Geitmyrsveien, 5. oktober

• Man-tors, Kl 10.30-13.00

Kald mat, innpakket, wraps, baguetter, salat. Samt 

drikke og yoghurt mm.

Mitt SiO-appen: 

Bestille og betale for mat og drikke i Mitt SIO-appen!

Du velger tidspunkt du ønsker å hente mat og drikke 

på, og betaler med kort eller Vipps. 

Sjekk ut utvalget på ditt serveringsted i appen!



Medica spiseri på Gaustad

• Man-fre, Kl 08.00-15.00

Dagens middag, - tre ulike retter hver dag, hvorav én 

er vegetar. Kafeen har en innholdsrik salatbar og tilbyr 

hjemmelagde wraps, nysmurte baguetter, bakevarer

og et bredt utvalg av kalde og varme drikker..



Den nye studentpuben

• Studentpuben skal pusses 

opp. Arbeidet starter om en 

uke eller to. Holder på i ca. ti 

uker 

• Dette vil få noe 

konsekvenser for bruk av 

den delen av kantinen som 

ligger i tilknytning til puben

• Oppussingen er finansiert av 

UiO/EA-midler i sin helhet



Treningsrommet i GV er åpent

• Kun to i treningsrommet av gangen 

• I resepsjonen ligger et skjema der du må skrive deg opp for å 

booke trening. Skjema skiftes ukentlig 

• Vi må ha skjema pga. smittesporing om det skulle være 

nødvendig

• Godt renhold, håndhygiene, hostehygiene, og unngå å ta deg til 

ansiktet med hendene. Rydding etter bruk. 

• Bruk desinfeksjon før og etter bruk av apparater, matter og 

annet utstyr.



Vekterstreik

Vekterne ved UiO er tatt ut i streik. 
Så lenge streiken varer vil det være 
noen dager uten vakt. De dagene vil 
Vaktsentralen selv låse bygget. 

Man kommer seg selvsagt ut 
etter denne tid med kode.  



Disputaser i otkober

• 16. oktober – Anne Rønneberg «Barriers and 

facilitators safeguarding children in dental care: clinical

practice, attitudes and cooperation with social welfare

services»

• 29. oktober – Shermin Rusthen «Primary Sjögren’s

Syndrome – Oral and Ocular Aspects»

• Disputasene avholdes digitalt ettersom opponentene 

ikke kan være fysisk tilstede



Dekanvalg 2020

• Bruk stemmeretten! 

• Valget skjer 7-14.oktober 

• Sendes ut epost til dem med 

stemmerett m. link til elektronisk valg. 

• Stemmerett har fastlønnede tilsatte i 

minst halv stilling, samt professorer II. 

• Studenter som har betalt 

semesteravgift har også stemmerett



Ønsker dere en fin arbeidsuke!


