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 Coronavirus adalah keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit mulai 
dari gejala ringan sampai berat. Se�daknya dua jenis coronavirus yang diketahui 
menyebabkan penyakit yang dapat menimbulkan gejala berat seper� Middle East 
Respiratory Syndrome (MERS) dan Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS). 
Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) adalah penyakit jenis baru yang belum pernah 
diiden�fikasi sebelumnya pada manusia. Virus penyebab COVID-19 ini dinamakan 
Sars-CoV-2. Virus corona adalah zoonosis (ditularkan antara hewan dan manusia). 
Peneli�an WHO menyebutkan bahwa SARS ditransmisikan dari kucing luwak (civet 
cats) ke manusia dan MERS dari unta ke manusia. Adapun, hewan yang menjadi 
sumber penularan COVID-19 ini masih belum diketahui. 
 Tanda dan gejala umum infeksi COVID-19 antara lain gejala gangguan 
pernapasan akut seper� demam, batuk dan sesak napas. Masa inkubasi rata-rata 5-6 
hari dengan masa inkubasi terpanjang 14 hari. Pada kasus COVID-19 yang berat 
dapat menyebabkan pneumonia, sindrom pernapasan akut, gagal ginjal, dan bahkan 
kema�an. Tanda-tanda dan gejala klinis yang dilaporkan pada sebagian besar kasus 
adalah demam, dengan beberapa kasus mengalami kesulitan bernapas, dan hasil 
rontgen menunjukkan infiltrat pneumonia luas di kedua paru.
 Virus yang keluar bersama droplet menempel di permukaan atau benda. 
Orang lain dapat tertular COVID-19 bila bila menyentuh mata, hidung, atau mulut 
dengan tangan yang telah berkontak benda dengan droplet yang mengandung virus. 
Virus dapat bertahan di lingkungan sekitar �ga jam. Droplet yang dikeluarkan ke�ka 
batuk atau bersin percikannya dapat mengenai seseorang hingga jarak satu meter. 
Oleh karena itu, pen�ng untuk menjaga jarak minimal satu meter satu sama lain.
Penduduk yang �nggal atau dengan riwayat bepergian ke daerah terjangkit dalam 
waktu 14 hari terakhir berpotensi �nggi tertular dan menularkan.  Selain itu, orang 
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1. Pasien Dalam Pengawasan (PDP) 

2. Orang Dalam Pemantauan (ODP)

Orang dengan Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) yaitu demam (≥380C) 
atau riwayat demam; disertai salah satu gejala/tanda penyakit pernapasan 
seper�: batuk/sesak nafas/sakit tenggorokan/pilek/pneumonia ringan 
hingga berat; dan �dak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis 
yang meyakinkan; dan pada 14 hari terakhir sebelum �mbul gejala memiliki 
riwayat perjalanan atau �nggal di negara/wilayah yang melaporkan trans-
misi lokal. 
Orang dengan demam (≥380C) atau riwayat demam / ISPA; dan pada 14 
hari terakhir sebelum �mbul gejala memiliki riwayat kontak dengan kasus 
konfirmasi COVID-19. 
Orang dengan ISPA berat/pneumonia berat yang membutuhkan perawatan 
di rumah sakit dan �dak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis 

Orang yang mengalami demam (≥380C) atau riwayat demam; atau gejala 
gangguan sistem pernapasan seper� pilek/sakit tenggorokan/batuk; dan 
�dak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan; 
dan pada 14 hari terakhir sebelum �mbul gejala memiliki riwayat perjala-
nan atau �nggal di negara/wilayah yang melaporkan transmisi lokal. 
Orang yang mengalami gejala gangguan sistem pernapasan seper� pilek 
/sakit tenggorokan / batuk; dan pada 14 hari terakhir sebelum �mbul gejala 
memiliki riwayat kontak dengan kasus konfirmasi COVID-19.

1)

2)

1)

2)

3)

DEFINISI   OPERASIONAL
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3.  Orang Tanpa Gejala (OTG)

Seseorang yang �dak bergejala dan memiliki risiko tertular dari orang 
konfirmasi COVID-19. Orang tanpa gejala (OTG) merupakan kontak erat 
dengan kasus konfirmasi COVID-19.

4.  Kontak Erat

Kontak Erat adalah seseorang yang melakukan kontak fisik atau berada 
dalam ruangan atau berkunjung (dalam radius 1 meter dengan kasus 
pasien dalam pengawasan atau konfirmasi) dalam 2 hari sebelum kasus 
�mbul gejala dan hingga 14 hari setelah kasus �mbul gejala. 
Termasuk kontak erat adalah: 

5.  Kasus Konfirmasi

Pasien yang terinfeksi COVID-19 dengan hasil pemeriksaan tes posi�f 
melalui pemeriksaan Polymerase Chain Reac�on (PCR).

Petugas kesehatan yang memeriksa, merawat, mengantar dan mem-
bersihkan ruangan di tempat perawatan kasus tanpa menggunakan 
APD sesuai standar. 
Orang yang berada dalam suatu ruangan yang sama dengan kasus 
(termasuk tempat kerja, kelas, rumah, acara besar) dalam 2 hari 
sebelum kasus �mbul gejala dan hingga 14 hari setelah kasus �mbul 
gejala. 
Orang yang bepergian bersama (radius 1 meter) dengan segala jenis 
alat angkut/kendaraan dalam 2 hari sebelum kasus �mbul gejala dan 
hingga 14 hari setelah kasus �mbul gejala.

a.

b.

c.
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Selama pandemi Covid-19 seluruh warga Universitas Trisak�  W A J I B  mematuhi hal 
– hal tersebut di bawah ini:

1. Sebelum masuk ke kampus, se�ap orang wajib:
a. Melepaskan topi / jaket / helm dan menyimpan dalam tas / plas�k
b. Mengisi form self assessment 
c. Melakukan skrining pengukuran suhu tubuh 
d. Mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau hand sani�zer 

2. Selalu menggunakan masker kain / bedah di semua area kampus.
3. Selalu menjaga jarak aman dengan orang lain dimanapun berada (jarak aman 

yang disarankan adalah minimal 1 meter).  Biasakan �dak berjabat tangan, apalagi 
berpelukan.

4. Bila ingin menggunakan li�, se�ap orang wajib mematuhi jarak aman yang sudah 
ditentukan (jumlah orang dalam li� maksimal 5 orang dan dengan posisi berdiri 
saling membelakangi). Bila harus mengantri diharapkan berdiri di tempat yang 
telah ditentukan. Sebaiknya menggunakan tangga untuk mencapai satu atau dua 
lantai untuk mengurangi antrian li�.

5. Menghindari kerumunan dan �dak berkumpul lebih dari 5 orang.
6. Upayakan �dak sering menyentuh fasilitas umum; seper� pegangan tangga, 

gagang pintu, tombol li�, dan fasilitas umum lainnya. Bila terpaksa menyentuh 
segera mencuci tangan.

7. Bila sakit atau merasa �dak enak badan sebaiknya �dak datang ke kampus. 
8. Pekerja tertentu (seper� cleaning service,  petugas parkir, petugas keamanan, 

petugas skrining) wajib menggunakan APD yang sesuai standar.

UNIVERSITAS TRISAKTI
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 9.  Tidak sharing peralatan pribadi seper� handuk (termasuk handuk lap tangan di 
toilet umum), alat sholat, pakaian, topi, helm, dan sebagainya. Berha� – ha� 
dalam penggunaan peralatan bersama seper� piring, sendok, gelas, pas�kan 
selalu dicuci dengan sabun dan air mengalir, bila perlu setelah dicuci dimasukan 
dalam alat sterilisator.

10. Menghindari makan di dalam kan�n, sebaiknya membawa  / memesan makanan 
dan makan di ruangan masing – masing. 

11. Dihimbau untuk sementara beribadah di ruangan masing – masing dan menggu-
nakan alat sholat sendiri. 

12. Selalu menerapkan Perilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS):
a. Rajin mencuci tangan dengan sabun se�ap kali berak�fitas (atau bila mende-

sak dapat menggunakan hand sani�zer)
b. Menghindari menyentuh wajah, mata, hidung, dan mulut sebelum mencuci 

tangan
c. Biasakan e�ka batuk / bersin dengan menutup mulut dan hidung dengan �su 

atau lengan atas bagian dalam.
d. Mengop�malkan sirkulasi udara dan sinar matahari di ruangan
e. Mengusahakan terpapar matahari selama minimal 15 menit se�ap pagi (pukul 

6 – 9)
f. Berolahraga / melakukan ak�fitas fisik selama minimal 30 menit se�ap hari
g. Tidur cukup (7 – 9 jam / hari)
h. Makan dengan gizi seimbang. Diet rendah lemak dan konsumsi sayur dan 

buah – buahan akan meningkatkan daya tahan tubuh, karena makanan �nggi 
lemak ternyata menurunkan fungsi imun. Berdasarkan jurnal, vitamin & 
mineral yg meningkatkan daya tahan tubuh adalah vitamin A, B, C, D, E, omega 
3, zinc, selenium, zat besi dan tembaga. Itu sebabnya dianjurkan untuk 
mengonsumsi buah sesuai dengan anjuran yaitu 2-3 porsi sehari (tumpeng 
gizi) atau 4 porsi buah (American Heart Associa�on) atau 400 g buah & 
sayuran per hari (WHO).

i. Karyawan yang diharuskan memakai pakaian dinas/seragam �dak boleh meng-
gantung / menyimpan pakaian dan atributnta di area kampus. Semua pakaian 
seragam harus dibawa pulang untuk dicuci bersih, dan seragam harus digan� 
se�ap hari. 
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13. Untuk sementara waktu mengurangi ak�fitas / kegiatan luar kampus di luar kota. 
Bila terpaksa maka dosen / karyawan / mahasiswa tersebut diwajibkan untuk 
melakukan isolasi mandiri selama 14 hari dan dilarang masuk ke kampus dalam 
periode tersebut.

14. Melakukan skrining kesehatan secara berkala dan minum obat secara teratur 
sesuai anjuran Dokter bagi yang memiliki penyakit seper� seper� diabetes, 
hipertensi, gangguan paru dan gangguan ginjal atau kondisi immunocompro-
mised / penyakit autoimun. 

15. Mengisi form evaluasi berkala yang dibuat oleh �m surveilans TCCC dan melapor-
kan pada Call Centre TCCC bila mengalami gejala sakit seper� di atas untuk 
mendapatkan pertolongan yang dibutuhkan.

a)  Pas�kan masker menutup mulut, hidung, dan dagu, dan bagian yang berwarna 
berada di sebelah depan. 

b)   Tekan bagian atas masker supaya mengiku� bentuk hidung dan tarik ke belakang 
di bagian bawah dagu. 

c)  Lepaskan masker yang telah digunakan dengan hanya memegang tali dan 
langsung buang ke tempat sampah tertutup. Cuci tangan pakai sabun dan air 
atau hand sani�zer setelah membuang masker telah digunakan. 

d)   Hindari menyentuh masker saat menggunakannya. 
e)   Jangan gunakan kembali masker sekali pakai. Gan� secara ru�n apabila kotor atau 

basah

CARA   PENGGUNAAN   MASKER
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a)  Langkah 1 Tutup hidung dan mulut dengan �su saat bersin atau batuk, apabila 
�dak ada tutup hidung dan mulut dengan lengan atas atau siku, bukan dengan 
telapak tangan

b)   Langkah 2 Buanglah �ssue setelah digunakan ke tempat sampah
c)  Langkah 3 Cuci tangan segera dengan air mengalir dan sabun atau bersihkan 

tangan anda dengan hand rub berbasis alkohol.
d)   Langkah 4 Gunakan masker yang menutup hidung bila sakit

ETIKA  BATUK  DAN  BERSIN
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1.  Bila anda pulang ke rumah  setelah bekerja di kampus atau tempat lain, anda 
wajib mematuhi hal – hal di bawah ini:
a.   Pada saat masuk rumah usahakan �dak menyentuh apapun
b.   Segera mandi dan menggan� baju 
c.    Baju yang dipakai dari luar langsung dicuci atau diletakkan dalam ember yang 

tertutup. Jangan menggantung baju yang sudah dipakai dari luar.
d.   HP, kunci kendaraan, pulpen, dompet, tas yang dipegang / dibawa dari luar 

segera dibersihkan dengan alkohol dan diangin – anginkan, jauhkan dari 
jangkauan anak – anak

e.  Membuang masker bedah bekas pakai ke  tempat sampah atau mencuci 
masker kain dengan sabun 

2.   Pisahkan jika ada anggota keluarga yang sakit
3.   Op�malkan sirkulasi udara dan cahaya matahari di rumah
4.   Jaga kebersihan rumah
5.   Terapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
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1.  Bagi siapa?
a.  Jika anda MERASA TIDAK SEHAT dengan kriteria:

●  Demam 380C, dan
●  Batuk / pilek

b.  Jika anda SEHAT namun: 
●  Ada riwayat perjalanan 14 hari yang lalu ke negara terjangkit COVID-19,ATAU 
●  Merasa pernah kontak dengan penderita COVID-19

2.  Apa yang harus dilakukan saat isolasi mandiri? 
●  Tidak keluar rumah dan menjaga jarak aman selama 14 hari
●  Is�rahat yang cukup dan bila perlu minum obat
●  Minum vitamin, makan dengan gizi seimbang, dan berolahraga
●  Bila keluhan berlanjut, atau disertai dengan kesulitan bernafas (sesak atau 

nafas cepat), segera berobat ke fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes)
3.  Pada saat berobat ke Fasyankes, Anda harus lakukan �ndakan berikut:

●  Gunakan masker
●  Apabila �dak memiliki masker, iku� e�ka batuk / bersin yang benar dengan 

cara menutup mulut dan hidung dengan �su atau punggung lengan
●  Usahakan �dak menggunakan transportasi massal

P  r  o  t  o  k  o  l     I S O L AS I    M A N D I R I
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Penger�an
 Disinfeksi adalah �ndakan untuk membunuh kuman pathogen dan apatho-
gen tetapi �dak dengan sporanya dengan menggunakan bahan disinfektan atau 
dengan cara mencuci, mengoles, merendam dan menjemur. Disinfeksi permukaan 
adalah proses pengurangan jumlah kemungkinan mikroorganisme ke �ngkat bahaya 
lebih rendah pada permukaan yang terindikasi kontaminasi oleh mikroorganisme. 
Pembersihan dan disinfeksi lingkungan dimaksudkan untuk membuang patogen 
atau mengurangi secara signifikan jumlahnya pada permukaan dan benda yang 
terkontaminasi, sehingga memutus rantai penularannya.

Apa saja yang harus dilakukan pembersihan dan disinfeksi?

1.  Ruang kantor / kelas: 
Lantai, meja, kursi, lemari, gagang pintu, computer dan keyboard, remote, saklar 
lampu

2.  Area Umum
Lantai, permukaan pegangan tangga, tombol li�, pegangan pintu, mesin ATM, 
mesin kasir, alat pembayaran elektronik, metal detector, kaca etalase, area 
kan�n, musholla/masjid, wastafel, toilet dan fasilitas umum lainnya.

PROSEDUR  PENATALAKSANAAN   DISINFEKSI   DI LINGKUNGAN   KAMPUS
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1.  Disinfeksi Permukaan:
a. Petugas WAJIB menggunakan APD yang sesuai standar sebelum melakukan 

pembersihan dan disinfeksi.
b. Pembersihan HARUS dilakukan sebelum disinfeksi. Benda dan permukaan 

�dak dapat didisinfeksi bila �dak dibersihkan dulu dengan bahan organik. 
Pembersihan permukaan harus dilakukan pembersihan lembab (menggu-
nakan linen lembab)

c.  Persiapkan cairan disinfeksi: iku� petunjuk pabrik mengenai penggunaan/pen-
genceran, waktu kontak, dan penanganan disinfektan yang tertera dalam 
kemasan cairan disinfektan.

d. Bagi penggunaan kain mikrofiber (MOP), rendam kain mikrofiber (MOP) 
kedalam air yang telah berisi cairan desifektan. Lakukan pengelapan pada 
lingkungan permukaan datar dan biarkan tetap basah selama 10 menit.

e.  Bagi penggunaan botol sprayer, isi botol dengan cairan disinfektan yang telah 
diencerkan. Semprotkan cairan disinfektan pada �su yang dilipat 2 atau 4 dan 
lakukan pengelapan secara zig-zag atau memutar dari tengah keluar.

f.   Disinfektan untuk meja, kursi, gagang pintu, pegangan tangga, tombol li�, dan 
lokasi di sekitarnya dilakukan secara berkala.

g. Petugas �dak boleh menyentuh mata, hidung, atau mulut dengan tangan 
bersarung atau tanpa sarung tangan yang mungkin sudah terkontaminasi 
selama proses pembersihan. 

h.  Peralatan yang digunakan untuk pembersihan dan disinfeksi harus dibersihkan 
dan dikeringkan setelah digunakan.

i.  Linen pel harus dicuci se�ap hari dan dikeringkan secara sempurna sebelum 
disimpan atau digunakan kembali.

j.  Larutan pembersih, linen pembersih, dan linen pel harus digan� secara berka-
la.

k. Setelah proses pembersihan selesai, lepaskan APD dan lanjutkan dengan cuci 
tangan pakai sabun dan air mengalir.

D I S I N F E KS I    P E R M U K A A N
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2.   Disinfeksi Lingkungan:
a. Persiapan yang dilakukan pertama adalah mengosongkan ruangan atau 

kawasan yang akan disemprot. Jangan menyemprot ruangan berpenghuni 
dengan disinfektan. Tindakan ini bisa membahayakan dan �dak terbuk� mem-
bantu pencegahan dan pengendalian infeksi.

b. Petugas WAJIB menggunakan APD yang sesuai standar sebelum melakukan 
disinfeksi lingkungan.

c.  Iku� petunjuk pabrik mengenai penggunaan / pengenceran, waktu kontak, 
dan penanganan disinfektan yang tertera dalam kemasan cairan disinfektan.

d.  Persiapkan alat dengan catridge yang telah berisi cairan disinfektan.
e. Atur konsentrasi disinfektan sesuai dengan luas ruangan / area dan waktu 

pemaparan maksimal 30 menit.
f.   Letakkan alat ini di sudut ruangan dan arahkan noozle ke tengah ruangan.
g.  Kemudian setelah penyemprotan tunggu sekitar 30 – 60 menit untuk proses 

penguapan alkohol yang menempel pada permukaan. 
h. Buka pintu dan jendela ke arah ruang terbuka untuk meningkatkan sirkulasi 

udara di dalam tempat tersebut.
i.   Lepaskan APD dan segera cuci tangan dengan air mengalir dan sabun setelah 

disinfeksi selesai.
j.  Jika memungkinkan tunggu selama 1 x 24 jam atau minimal 2 jam setelah 

proses pembersihan dan disinfeksi dilakukan, baru ruangan / area dapat 
digunakan untuk berak�fitas kembali.

D I S I N F E KS I    L I N G K U N G A N



 Dalam rangka kesiapsiagaan menghadapi ancaman COVID-19 maupun 
penyakit dan faktor risiko kesehatan yang berpotensi Kedaruratan Kesehatan 
Masyarakat (KKM) lainnya di Universitas Trisak�, diperlukan adanya rencana kon�n-
jensi dalam rangka menghadapi penyakit dan faktor risiko   kesehatan berpotensi 
KKM. Rencana Kon�njensi tersebut dapat diak��an ke�ka ancaman kesehatan yang 
berpotensi KKM terjadi. Rencana kon�njensi disusun atas dasar koordinasi dan 
kesepakatan bersama antara seluruh pihak terkait di kampus, maupun Fakultas. 
Dalam rangka kesiapsiagaan tersebut perlu dipersiapkan beberapa hal melipu� 
norma, standar, prosedur, kebijakan dan strategi, sarana prasarana dan logis�k, 
serta pembiayaan.ng yang berkontak erat dengan pasien COVID-19, termasuk 
petugas kesehatan dan pelaku rawat pasien, juga berisiko.

Secara umum kesiapsiagaan tersebut melipu�:

1.  Mempersiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mumpuni di segala sektor / 
bidang 
a. Membentuk dan mela�h Tim Surveillans Data dan Informasi yang memiliki 

kompetensi yang diperlukan dalam pendataan warga Universitas Trisak�
b. Membentuk dan mela�h �m skrining dan pencegahan di �ap Fakultas untuk 

pencegahan penularan penyakit
c. Mela�h cleaning service untuk melakukan pembersihan dengan disinfektan di 

lingkungan kerja dan tempat – tempat umum
d. Mela�h security / petugas keamanan dan petugas parkir untuk melakukan 

pener�ban tempat umum terkait keramaian dan jarak aman.

MITIGASI   &   KESIAPSIAGAAN   MANAJEMEN   KAMPUS
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2.  Manajemen Kampus dan pengelola masing – masing Fakultas wajib menyiapkan:
a.  Tim Pencegahan & Pengendalian Covid-19, yang terdiri dari unsur dosen dan  

tendik
b.  Fasilitas skrining / pengukuran suhu tubuh di se�ap ��k pintu masuk: 

●  Menyediakan dan memas�kan fungsi alat deteksi dini (thermal scanner) 
●  Menyediakan sarana pendukung seper� sarana cuci tangan 
● Lokasi pengukuran suhu tubuh �dak boleh diletakkan di pintu masuk 

dengan �rai AC karena dapat mengakibatkan pembacaan hasil yang salah
●  Petugas skrining harus mendapatkan pela�han dan dilengkapi dengan alat 

pelindung diri (masker, faceshield, dan sarung tangan).
●  Area/ruangan khusus untuk observasi pekerja yang ditemukan gejala saat 

dilakukan skrining.
c.  Menyiapkan lebih banyak sarana cuci tangan (sabun dan air mengalir) atau 

hand sani�zer dengan konsentrasi alkohol minimal 70%
d. Rekayasa engineering pencegahan penularan seper� pemasangan kaca 

pembatas atau tabir kaca bagi pekerja bagian pelayanan mahasiswa.
e.  Penggunaan li�:

● Membatasi jumlah orang yang masuk dalam li� (�dak boleh lebih dari 5 
orang)

●  Membuat penanda posisi penumpang pada lantai li�
●  Membuat penanda posisi antrian di depan li�

f.   Penggunaan tangga: 
● Jika hanya terdapat 1 jalur tangga, buat penanda membagi lajur untuk naik 

dan untuk turun. 
● Jika terdapat 2 jalur tangga, pisahkan jalur tangga untuk naik dan jalur 

tangga untuk turun.
g.  Melakukan pengaturan tempat duduk agar berjarak 1 meter pada meja / area  

kerja, ruang rapat, kan�n, fasilitas ruang belajar, dan lain lain.
h. Mengatur jarak antar orang di tempat – tempat yang cenderung berpotensi 

antrian dengan memberi penanda di lantai atau poster/banner untuk mengin-
gatkan warga Universitas Trisak�.

i.  Pengaturan jam kuliah di kampus dan perkuliahan jarak jauh (PJJ) untuk mengu-
rangi kepadatan di kampus. Pembatasan kegiatan perkuliahan di malam hari. 

j.   Pembatasan kegiatan kemahasiswaan:
● Kegiatan kemahasiswaan selama pandemi �dak diijinkan mengumpulkan 

orang dalam jumlah banyak
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●  Membatasi kegiatan kemahasiswaan yang dilakukan di luar area kampus 
●  Untuk sementara �dak diijinkan berkegiatan di luar kota
●  Membatasi kegiatan kemahasiswaan di malam hari

k.  Penerapan higiene dan sanitasi lingkungan kampus:
●  menjaga kualitas udara se�ap ruangan dengan mengop�malkan sirkulasi 

udara dan sinar matahari yang masuk ke ruangan
●  melakukan pembersihan filter AC secara berkala
●  melakukan pembersihan dan disinfeksi ruang kelas, ruang kantor, kan�n, 

perpustakaan, dan fasilitas umum lainnya se�ap 4 jam sekali
●  melakukan disinfeksi lingkungan minimal 1 kali se�ap minggu

l.  Selama pandemi dihimbau untuk membatasi kegiatan yang melibatkan / mengun-
dang pihak di luar Universitas Trisak� untuk menghindari keramaian. Aturan 
untuk tamu yang datang ke kampus:

● Pembatasan jumlah tamu yang berkunjung ke se�ap Fakultas se�ap 
harinya

●  Registrasi tamu dilakukan minimal satu hari sebelumnya dan se�ap tamu 
yang akan datang diwajibkan mengisi form self assessment. Bila hasil self 
assessment dinyatakan �dak layak maka tamu tersebut �dak diijinkan 
masuk kampus.

● Se�ap tamu yang masuk kampus wajib menunjukan buk� form self 
assessment yang telah disetujui  kepada petugas skrining 

● Kurir antar barang dilarang masuk ke dalam gedung kampus, hanya 
diijinkan sampai lobi / basement saja, serta diwajibkan memakai masker 
dan sarung tangan

●  Pedagang / sales produk dilarang masuk ke dalam gedung kampus
3.  Aturan kepegawaian selama pandemi:

a.  Larangan masuk kerja bagi pekerja, tamu/pengunjung yang memiliki gejala 
demam/nyeri tenggorokan/batuk/pilek/sesak nafas. Memberikan kelong-
garan aturan tentang kewajiban menunjukkan surat keterangan sakit.

b.  Kerja shi� hanya untuk karyawan berusia dibawah 50 tahun
c.  Tidak mengijinkan karyawan lembur di kampus
d.  Pengaturan jumlah pekerja yang bekerja di kampus dan dari rumah (Work 

from Home) agar memudahkan penerapan physical distancing. 
e.  Pembatasan tugas luar kota / negeri selama pandemi
f.   Aturan pemberian hak bagi karyawan yang sedang melakukan isolasi mandi-

ri atau menderita sakit Covid-19
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4.  Pemantauan warga Universitas Trisak� secara berkala terkait kesehatan, riwayat 
perjalanan, dan riwayat kembali dari daerah / masyarakat / keluarga dengan 
kasus yang dikonfirmasi.

5.  Menyiapkan media komunikasi risiko atau bahan Komunikasi, Informasi, dan 
Edukasi (KIE) dan menempatkan media tersebut di lokasi yang banyak diakses 
warga Universitas Trisak�.

6.  Menyiapkan panduan pencegahan dan pengendalian COVID-19 untuk semua 
petugas, termasuk mekanisme atau prosedur tata laksana dan rujukan yang 
dibutuhkan.

7.  Menyiapkan pembiayaan terkait mi�gasi dan kesiapsiagaan kampus. 
8.  Memas�kan ketersediaan dan fungsi alat komunikasi untuk koordinasi dengan 

unit-unit terkait.
9.  Dukungan posi�f dan semangat gotong royong; mendorong dosen / karyawan / 

mahasiswa untuk terbuka dan mau melaporkan serta �dak memperlakukan 
kasus posi�f sebagai suatu s�gma 

10. Meningkatkan kemampuan jejaring kerja lintas program dan lintas sektor baik 
internal maupun eksternal untuk dapat bekerjasama dalam memerangi wabah.
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1.  Guidance for Corona Virus Disease 2019： Preven�on, Control, Diagnosis and 
Management

2.   Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Maret 2020: Pedoman Penanga-
nan Cepat Medis dan Kesehatan Masyarakat COVID-19 di Indonesia

3.   The First Affiliated Hospital, Zhejiang University School of Medicine. Handbook of 
Treatment and Preven�on for Covid-19. 2020.

4.   Kantor Staf Presiden. Protokol Penanganan COVID-19.
5.   Kementerian Kesehatan RI. Pedoman Pencegahan Dan Pengendalian Coronavirus 

Disease (Covid-19) Revisi Ke-4. Maret 2020.
6.  Kementerian Kesehatan RI. Surat Edaran Menteri Kesehatan Tentang Protokol 

Isolasi Diri Sendiri Dalam Penanganan Coronavirus disease (COVID-19). 2020.
7.  Peraturan Pemerintah RI no 40 tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah 

Penyakit Menular
8.   Wang Zhou. The Coronavirus Preven�on Handbook: 101 Science-Based Tips That 

Could Save Your Life. 2020.
9.   World Health Organiza�on. Coronavirus disease (COVID-19) Situa�on Reports
10.  World Health Organiza�on. Risk Communica�on and Community Engagement 

(RCCE) Ac�on Plan Guidance COVID-19 Preparedness and Response.
11. World Health Organiza�on. Pedoman Interim. Pencegahan dan pengendalian 

infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) yang cenderung menjadi epidemi dan 
pandemi di fasilitas pelayanan kesehatan. 2007.

12. Kementerian Kesehatan RI. Panduan Pencegahan dan Pengendalian Corona 
Virus Disease 2019 (COVID-19) di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri Dalam 
Mendukung Keberlangsungan Usaha Pada Situasi Pandemi. 2020.

DAFTAR   RUJUKAN
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NO.

Apakah pernah keluar 
rumah / tempat umum ( 
pasar, fasyankes, kerumu-
nan orang, dan lain lain ) ?

PERTANYAAN YA TIDAK

JIKA YA

SKOR

JIKA TIDAK

SKOR

Apakah pernah menggu-
nakan transportasi umum?

Apakah anda mengiku� 
kegiatan yang melibatkan 
orang banyak?

Apakah pernah melakukan 
perjalanan ke luar kota/inter-
nasional? (wilayah yang 
terjangkit/zona merah)

Apakah memiliki Riwayat 
kontak erat dengan orang 
yang dinyatakan ODP, PDP 
atau confirm COVID-19 
(berjabat tangan, berbicara, 
berada dalam satu ruangan/-
satu rumah)?

Apakah pernah mengalami 
demam/batuk/pilek/sakit 
tenggorokan/sesak dalam 14 
hari terakhir?

1

1

1

1

5

5

0

0

0

0

0

0

LAMPIRAN  1
Form Self Assessment

DALAM  14  HARI  TERAKHIR,  APAKAH  ANDA  PERNAH  MENGALAMI  HAL  HAL  BERIKUT  :

1.

2.

3.

4.

5.

6.
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LAMPIRAN  2
 Alur Tindak Lanjut Hasil Self Assessment

TINDAK LANJUT
Saran : Isolasi Mandiri

Pemeriksaan PCR

Suhu > 37.5 C
*Pengukuran dilakukan 2 kali

dengan jarak 5 menit

RISIKO SEDANG - KECIL

HASIL SELF ASSESSMENT RESIKO COVID - 19
( asesmen dilakukan 1 ( satu )hari sebelum masuk kampus

RISIKO TINGGI

Diperbolehkan Masuk Kampus

PEMERIKSAAN SUHU TUBUH DI PINTU MASUK

Suhu < 37.5 C

TIDAK BOLEH MASUK
BOLEH MASUK
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LAMPIRAN   3
 Form Laporan Pemeriksaan Skrining 

Nama Petugas Survey : 

Pintu Masuk  :  

Hari / Tanggal  : 

NO. NAMA FAKULTAS STATUS KETERANGANSKRINING

HASIL

Mahasiswa

Dosen

Tendik

1.

2.

3.
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dr. Rudy Pou, MARS

dr. Gita Handayani Tarigan, MPH

dr. Nany Hairunisa, MCHSc

Dra. Har�ni, MM

drg. Hariani Tijarini, MM

Marselinus Nirwan Luru, ST., M.Si

Raflis, ST., MT.

Rio Zakarias Widyandaru, ST., MM

Fajar Rahardian, ST.

D I S U S U N  O L E H
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