
Håll avstånd!

Tvätta händerna noga 
och ofta!

Nys och hosta i arm-
vecket!

Följ skyltnings-
anvisningarna!

Stanna hemma om 
du är sjuk!
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Vaccination på Campus Alnarp

Region Skåne erbjuder studentvaccinering på plats i Alnarp 
fredag 10/9 i Terra Nova.
Ni studenter som är intresserade ska föranmäla detta till 
servicecenter via e-post till: vaccination.alnarp@slu.se  senast 6/9.

OBS! Ange följande i din föranmälan:
• Namn och personnummer
• Är det dags för din dos 2? Ange vilket vaccin du fått.
• Om du har några allergier så föranmäl detta till Call center  

0771-320 320. 
• Har du kraftig allergi ska du vaccinera dig i Lund, enligt nedan. 
• Vid vaccinationstillfället: Ta med legitimation och vaccinkort (om 

du fått dos 1).

Både svenska och internationella studenter är annars på andra tider 
välkomna till Region Skånes vaccinationsenhet på Baravägen 1 i 
Lund. Ring och boka tid: måndag-fredag 9.00-15.00 på tel 0771-
320 320.

Tack för att du vaccinerar dig! Viktig information!
Med anledning av den pågående covid-19-pandemin vill  

vi be dig som är student på SLU i Alnarp om hjälp.



Till och från Alnarp
Om möjligt så rekommenderar vi att du färdas 
till campus via cykel eller promenad. Undvik i 
möjligaste mån kollektivtrafik där det inte går 
att boka plats.

Håll avstånd!
Tänk på att alltid följa Folkhälsomyndighetens 
rekommendationer, d.v.s hålla avstånd (det 
gäller såväl till nya och gamla kurskamrater 
som till lärare och personal) och att inte samlas 
i för stora grupper. 

Tvätta händerna!
Tvätta händerna noga och ofta. Rör inte vid an-
siktet när du tvättat händerna. Nys eller hosta i 
armvecket eller i en pappersnäsduk.

Handsprit
Handspritstationer finns vid entréer, student-
kök och utvalda gemensamma ytor.

Desinfektionsmedel och papper finns  vid 
undervisnings- och datasalarna, desinfektera 
efter din användning.

Munskydd
Du får gärna använda munskydd men du får 
förse dig med detta själv.

Skyltning
Campus är skyltat i byggnaderna och i lek-
tionssalarna som hjälp för att hålla avstånd och 
styra hur vi går. Följ dessa rekommendationer. 

Utglesade sittplatser
I undervisningslokalerna är stolarna utglesade 
för att upprätthålla distans. Flytta inte stolarna. 

Separata in och utgångar
Där det är möjligt i byggnader och undervis-
ningssalar kommer separata in- och utgångar 
att markeras. Det gäller också för olika trappor. 

Att tänka på!
Följ skyltar om ut- och ingång samt hur du ska 
röra dig i lokalerna. Följ rätt flöde!
Vid nödsituationer gäller naturligtvis nödutrym-
ningsskyltarna i första hand.

Lunch
Vill du ta med dig mat, ta gärna med dig kall 
mat för att undvika trängsel i köken. Möjligheter 
att diska är begränsade i studentkaféerna. 
Ät inte medhavd lunch i undervisningslokaler-
na. Ät gärna utomhus!
 
Restaurang
På restaurangen i Alnarp gäller samma re-
kommendationer som för övriga campus. Håll 
avstånd i matköerna och sitt inte för tätt.

Stanna hemma om du blir sjuk. 
Du som har en konstaterad covid-19-infektion 
ska stanna hemma i minst sju dagar efter att du 
har insjuknat. Du ska även ha varit feberfri de 

två sista av dessa dagar och tydligt känna dig 
bättre. Samma sak gäller om du har varit sjuk 
men inte haft covid-19. 

Smittskyddslagen
Om du har fått bekräftat covid-19 omfattas du 
av smittskyddslagen och ska informera de per-
soner som du träffat. Vården kan även hjälpa 
till, eller i vissa fall helt ta över smittspårningen. 
Viktigt även att underrätta din kursledare via 
e-post.

Mer information
Mer information finner du på SLU:s student- 
webb: student.slu.se.

Hjälps vi åt kan vi undvika ökad 
smittspridning som kan drabba oss 

själva och andra i samhället!


