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PERSONVERN ved bruk av Zoom

• Dette allmøtet blir gjort med Zoom, og alle spørsmål eller 
kommenterer fra deltagere kan bli en del av opptaket. De 
som ikke ønsker dette, bør slå av sin mikrofon og video. 
De kan bruke chat-funksjonen isteden. Den blir ikke 
lagret.

• Opptaket kan blir lagret inntil videre.

• Hjemmelsgrunnlag: Personvernforordningen art. 6 nr. 1 
bokstav e, jf. Universitets og høyskoleloven § 1-3.



Hva nå? 

• Klinikkene åpne med en viss reduskjon
• Kantinen i Geitmyrsveien åpen fra og med i dag

– Serveringstilbud fra SiO forventes åpnet medio september
• Forelesninger for de kliniske kullene stort sett fysisk

oppmøte
• Forelesninger i fellesundervisningen – stort sett 

digitale
• Kurs og seminarer – for det meste fysisk tilstede



SiO sine nettsider
http://www.sio.no



Smittevernutvalget

• Rådgivende utvalg for dekan og beredskapsledelsen
• Utarbeider forløpende kunnskapsbaserte smittevern 

prosedyrer for den kliniske virksomheten
• Oversikt over personell og studenter når det 

gjelder karantene, isolasjon og smittede
• Fakultetets smittesporings enhet
• Oversikt over smittevernutstyr 





Husk du er helsepersonell

• Stolene i PC-stuene og auditoriene er merket pga. 
smittevernhensyn. Respekter dette.

• Unngå å stå i vestibylen i Geitmyrsveien 71 og rett 
utenfor inngangen

• Bruk lesesal, bibliotek, kantine eller uteområde
• Husk én-metersregelen også når dere ikke er i klinikk 

eller på forelesning.



Smitteverntiltak

Kilde: Folkehelseinstituttet

Husk å vaske/sprite hendene før du tar på munnbind.



Bruk munnbind riktig J



Tiltak for å hindre smittespredning på OD

• Til de som enda ikke har gjort det nettskjema for studenter
• Har du symptomer forenlige med coronasmitte: Hold deg 

hjemme og kontakt studieavdelingen og klinikksjef dersom du 
har klinisk tjeneste.

• F.o.m 10/8: Har du vært på reise i gule land eller regioner skal 
du benytte munnbind i 10 dager og teste negativt for 
coronasmitte før pasientkontakt

• Karantene i 10 dager om du har vært på reise i røde land
• Vi anbefaler alle å unngå reiser utenfor Norge inntil videre

https://www.odont.uio.no/om/hms/ods-smittevernutvalg/studenter.html
https://www.odont.uio.no/studier/kontakt/


Andre tiltak for å hindre smittespredning

• Tar du kollektivtransport i rushtiden - bruk munnbind 
• Alle pasienter (ikke barn fra 7. klasse og lavere) og pårørende 

skal bruke munnbind i våre lokaler
• Alle studenter skal bruke munnbind på forelesninger i 

Geitmyrsveien
• Alle studenter starter sin kliniske undervisning som «clinical

partners»
• Ved klinikken opprettholdes forsterket basalt smittevern
• Klinikkene i 5. og 6. etg. er under ombygging. Skal være ferdig 

uke 34



Coronasmittet eller vært i kontakt med person med påvist corona
eller vært ute og reist?

• Kontakt studieseksjonen på deres - hotline 900 59 272
• Coronatesting på Blindern på Fredrikkeplassen
• Studenter ved UiO kan bestille test for Covid-19
• SiO Helses teststasjon er lokalisert på Fredrikkeplassen på Blindern. Testingen 

foregår i en egen brakke ute. NB: Fremmøte kun etter forhåndsavtale.
• For å avtale tidspunkt for testing, må du ringe på telefon 22 85 33 00 mandag til 

fredag kl. mellom 08.15 og 11.00 og mellom kl. 12.30 og 14.30. Du får beskjed 
om oppmøtested og oppmøtetidspunkt når du bestiller testing.

• https://www.sio.no/18773/koronatesting

https://www.sio.no/18773/koronatesting


Ønsker dere en fin uke! Tusen takk til dere 
som stilte som faddere


