Med start nu på måndag erbjuds studenter och medarbetare drop-in-vaccination på entréplan i universitetets byggnad Niagara.
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Studenter erbjuds drop-in-vaccination på
universitetet
Studenter och medarbetare kommer att få möjlighet att vaccinera sig på
Malmö universitet nästa vecka. ”Vi vill underlätta för dem som inte hunnit
med sin vaccination”, säger Susanne Wallmark, universitetsdirektör.
Under tre dagar från och med nu på måndag kommer studenter och
medarbetare att kunna vaccinera sig på entréplan i universitetets byggnad
Niagara.

– När nu samhället och universitetet börjar öppna upp igen är det viktigt att
vaccinera sig för att minska risken för smitta. Genom att erbjuda drop-in vill
vi göra det så smidigt som möjligt, säger Susanne Wallmark.
Både Pfizers och Modernas vacciner kommer att erbjudas och det är möjligt
att ta både första och andra dosen. Drop-in-mottagningen har öppet klockan
10–14 i hörsal B1 (B0E15) i Niagara.
– Studentambassadörer kommer att finnas på plats för att informera och
lotsa rätt. Vi hoppas att så många som möjligt tar chansen att vaccinera sig
under dessa dagar, säger Susanne Wallmark.

------------------------------------------------------------------------Du får det här pressmeddelandet eftersom vi tror att du är intresserad av vår
forskning och utbildning. Läs om Malmö universitets hantering av GDPR:
mau.se/om-webbplatsen/
Material från nyhetsrummet får användas för redaktionella syften, ej för
kommersiellt bruk som till exempel annonsering.
Malmö universitet är ett nyskapande, urbant och internationellt lärosäte som
bidrar till samhällsutveckling. Det märks i vår forskning, våra utbildningar och
i vårt samarbete med andra aktörer.
Våra forskare arbetar gränsöverskridande. Med olika discipliner vidgas
perspektiven och infallsvinklarna blir fler. Att identifiera och ta sig an
framtidens utmaningar är högt prioriterat.
Tillsammans med andra vill vi skapa, dela och sprida kunskap för att förstå,
förklara och utveckla samhället. Både lokalt och globalt. Som en naturlig
följd av detta finns de flesta av våra studenter inom ämnesområden och
yrken med hög samhällsrelevans.
Vi är övertygade om att öppenhet och inkludering berikar vår mångfald. Ett
kvitto på det är att två av tre studenter på Malmö universitet är första
generationens akademiker.
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5 fakulteter och 5 forskningscentrum.
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