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Teknisk fysik: Information runt Covid-19 

Vi hoppas att alla ni tekniska fysiker är stolta över vårt program och att ni är rädda om varandra 
och om personal. Det finns personer i riskgrupp både bland studenter och personal och det är 
viktigt att vi inte utsätter dessa för risker. Vår utbildning är starkt beroende av våra lärare. Blir 
lärare så sjuka att de inte ens kan undervisa hemifrån så blir utbildningen förstås mycket negativt 
påverkad eftersom det inte alltid finns uppenbara vikarier. 

Det är viktigt att vi alla hjälps åt att bromsa smittan! För att göra detta ber vi er: 

• Följa Folkhälsomyndighetens (FHM) rekommendationer: 
o Stanna hemma om du känner symptom, det gäller även om symptomen är mycket 

lindriga. 
o Hosta och nys i armvecket. 
o Undvika att röra i ansiktet. 
o Tvätta händerna ofta och noggrant (minst 20 sekunder). 
o Hålla avstånd och ta personligt ansvar. (FHM anger inget exakt avstånd, men t.ex. 

Region Stockholm rekommenderar 2 m.) 

• Lärare och institutioner jobbar så gott de kan för att göra det bästa möjliga av den 
komplicerade studie-situationen. T.ex. för introduktionskursen för åk 1 så gör vi det bästa för 
att se till att ingen student kommer efter om man måste vara hemma under ett obligatoriskt 
moment. Om du undrar vad som händer med din kurs om du måste stanna hemma: kontakta 
kursansvarig! 

• Använda handsprit som kommer finnas tillgängligt i bl.a. NA-korridoren och lab. 

• Torka av tangentbord i datorsalarna både före och efter du använt datorn (ytdesinfektion 
kommer finnas tillgängligt). 

• Flytta inte bord och stolar närmare varandra i NA-korridoren. Amanuenserna har corona-
möblerat om i korridoren! 

• Testa dig ifall du får symtom. Testkit för egenprovtagning finns Måndag–fredag klockan 8.30-
12 och 13-15 i ett tält på parkeringen vid Gösta Skoglunds väg 8 (alldeles vid campus). Hjälp till 
att smittspåra (kontakta de du varit i kontakt med) ifall det visar sig att du är smittad. Info 
finns också på www.1177.se.  

• I dagsläget finns inga rekommendationer gällande munskydd, men den som önskar bära 
sådant får naturligtvis göra det. Tänk bara på att hantera användningen korrekt. 

  

http://www.1177.se/
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Och så lite info om plugget…: 

Studier under dessa corona-tider kommer naturligtvis att se mycket annorlunda ut jämfört med 
tidigare år. En hel del undervisning kommer fortsättningsvis att vara digital även om vi försöker 
att plocka tillbaka vissa moment till campus. Men vi måste vara förberedda på att förhållandena 
kan ändras mycket snabbt. I Teknisk fysiks programledning har vi planerat diverse åtgärder för att 
stödja och peppa i plugget under den kommande corona-säsongen. Bland annat så kommer vi göra 
följande: 

• Skicka ut regelbundna mail med info, tips och tricks till alla studenter (så läs er epost 
regelbundet!). 

• Ordna regelbundna Zoom-träffar med programstudenter för att bibehålla 
sammanhållningen på programmet. 

• Ge åk 1 möjligheten att ha mentorer från högre åk även efter mottagningen. 

• Och som alltid kan når ni oss i ledningsgruppen närhelst ni har frågor och funderingar: 

Maria Hamrin, programansvarig, hamrin@space.umu.se 

Krister Wiklund, bitr. programansvarig, krister.wiklund@umu.se  

Carolina Näslund, studievägledare, carolina.naslund@umu.se  

Rebecca Viklund, kvalitetsamanuens, kvalitet@tekniskfysik.se  

Linn Mannelqvist, samverkansamanuens, samverkan@tekniskfysik.se  

Malin Rantala, IT-amanuens, it@tekniskfysik.se  

 

Var rädda om varandra! 

 

Hälsningar, 

Maria, Krister, Carolina, Rebecca, Linn och Malin 
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