Nollans
Corona-blad

Information från Chalmers
kring den rådande Covid-19-pandemin
Chalmers har beslutat att höstens undervisning ska bedrivas i
blandformat. Det innebär att undervisning bedrivs med både
digitala delar samt med undervisning på campus. Eftersom att
delar av undervisningen bedrivs på Campus är det viktigt att du är
på plats i Göteborg när skolan börjar.
Vill man till fullo, ta del av de inledande mottagningsveckorna samt
introduktions matematiken, ska man befinna sig i Göteborg redan
den 18 augusti (under förutsättning att man är frisk).
Mottagningen kommer likt undervisningen, också vara i
blandformat. Det kommer finnas såväl digitala som analoga
aktiviteter för dig att ta del av. De analoga aktiviteterna kommer
givetvis följa Folkhälsomyndighetens restriktioner och största
möjliga försiktighetsåtgärder kommer att vidtas. Detta gör att
aktiviteterna under mottagningen måste anpassas och justeras
efter rådande situation. Till höger finns ett schema över hur
mottagningen kommer se ut under nuvarande förutsättningar.
Det är mycket som är ovisst i en pandemi, därför är det mycket
viktigt att du håller koll på Chalmers.se för att se uppdateringar
kring hur Chalmers hanterar pandemin.
Vi ses till höst (via länk eller på rimligt avstånd).
Håll ut.
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Digitala aktiviteter – I många av aktiviteterna på schemat är
digitala aktiviteter inbakade. Tydligare information kring digitala
aktiviteter kommer senare.
Dagen V – Det kommer inte att ske någon uppsamling på
Götaplatsen. Ni kommer i ett senare skede få information om tid
och plats för uppstart av mottagningen.
För att du ska bli informerad kring detta är det av största vikt
att du kollar din mail.
Bastu – Det är inte lämpligt att basta tillsammans. Men
Chalmers egna bastu i Härryda är värd att besöka ändå! Det blir
aktiviteter och sittning.
Mottagningskampen – Event såsom Kappflygningen, Finalen
och Rocken kommer inte att ha publik utan istället streamas.
Det blir en bekväm åskådan från den nyinköpta Ikea-soffan.
Information: Det är mycket viktigt att du går med i facebookgruppen ”Chalmers Samhällsbyggnad 2020”.
Där kommer det att komma ytterligare information.
Det är också viktigt, återigen, att du kollar din mail.

