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1.0 TUJUAN

Prosedur ini bertujuan untuk mengatur mekanisme pelaksanaan protokol
kesehatan guna mencegah penanggulangan penularan pendemi Covid-l9 di
lingungan STT Aletheia Lawang

2.0 RUANG LINGKUP
Prosdur ini berlaku mulai Sernester I Tahun Akademik 2020/2021secara khusus
diberlakukan kepada Mahasiswa Baru angkatan 2020/2021 yang akan mengikuti
kuliah reguler di kampus dan mahasiswa Tingkat 24 yang baru menjalani liburan
di luar kampus

3.0 DET'INISI

3.1 Protokol Kesehatan
Serangkaian aktifitas pemeriksaan kesehatan yang dilakukan dengan standar
pemerintah guna mencegah terjadinya penyebaran covid-l9

4.4 DOKUMEN PENDUKUNG

4.1 YM-7.2-03.17 Surat Pemyataan Ijin Orang Tua
4.2. SK Ketua Nomor 229|ST[NXV202A
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5.0 RINCIANPROSEDUR

Mahasiswa Baru (Tingkat 1):

5.1.1. Mahasiswa Tingkat 1 masuk tanggal 2 fanuarl 2021 dengan membawa lampiran hasil

Rapid/Swab Negatif dan Surat Pernyataan ljin Orang Tua.

5.1,2. Kampus menyediakan penjemputan di Surabaya dan Malang bagi yang tidak
menggunakan kendaraan pribadi setelah berkoordinasi dengan Wali Studi (Pdt
Gumulya Djuharto). Iika ada kesulitan terkait dengan tanggal kedatangan dan
peniemputan, maka mahasiswa/i bersangkutan wafib berkonsultasl sesegara mungkin

dan jauh-jauh hari dengan Walt Studi.

5.1.3. Memasuh'area kampus STT-Aletheia wajib mengunakan masker dan akan dilakukan
pengetesan suhu tubuh di pos satpam.

5.1.4. Setelah tes suhu tubuh, mahasiswali langsung menuju kamar karantlna yang tersedia
sesuai arahan Bapak/Ibu Asrama untuk menjalani 10 hari masa karantina (konsumsi
sehari-hari disediakan oleh kampus dengan memperhatikan protokol kesehatan).

5.1.5. Pada anggal 7 fanuari (5 hari masa karantina), mahasiswa menjalani tes swab dan jika
hasil swab adalah negatif, rnaka setelah 10 hari masa karantina berakhir, mahasiswa/i
dapat meninggalkan kamar karantina dan plndah ke kamar non-karantina sesuai

arahan Bapakllbu Asrama.

Mahasiswa yang Berllbur (finsl!:t 2-a):

5.2.L. Mahasiswa Tingkat 2-4 yang berlibur masuk tanggal 14 Januari 2021 dengan membawa

lamplran hasil Rapld/Swab NegaUf dan Surat Pernyataan ljin Orang Tua.
5.2.2. I(ampus menyediakan penjemputan di Surabaya dan Malang bagi yang tidak berkendaraan

pribadi setelah berkoordinasi dengan Bapak/lbu Asrama. fika ada kesulitan t€rkait dengan
tanggal kedatangan dan penJemputan, maka mahasiswa/i bersangkutan wajib
berkonsultasi sesegara mungkin dan jauh-jauh hari dengan Bapak/Ibu Asrama.

5.2.3. Memasuki area kampus Sfi-Aletheia wajib menggunakan masker dan akan dilakukan
pengetesan suhu tubuh di pos sa@am

5.2.4. Setelah tes suhu tubuh, mahasiswa/i langsung menuJu kamar karantina yang tersedia
sesuai arahan Bapak/lbu Asrama untuk menjalani 10 hari masa karantina (konsumsi
sehari-hari disedialran oleh kampus dengan memperhatikan protokol kesehatan).

5.2.5. Pada tanggal 19 fanuari (5 hari masa karantina), mahasiswa menjalani tes swab dan jika
hasil srab adalah negatif, maka setelah 10 hari masa karantina berakhir, mahasiswa/i
dapat meninggalkan kamar karantina dan pindah ke kamar non-karantina sesuai arahan
Bapak/lbu Asrama, .

5.3. Biaya swab ditanggung sendirl oleh mahasiswa/i bersangkutan. Plhak lrampus hanya
menyediakan sarana tes.

5.4. Iika hasil tes adalah positif, baik di luar dan di dalam kampus, mahasiswa/i bersangkutan
harus menjalani prosedur penanganan COVTD-19 sesuai arahan pemerintah, Ada
kemungkinan akibat menialani prosedur tersebut mahasiswa/i yang bersangkuan harus
mengambil cuti di semester yang berialan.
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Dalam masa pandemi COVID-19 ini, kami orang tua / wali mengijinkan

untuk mengikuti perkuliahan semester genap tahun

akademik 202A/202L di kampus STT-Aletheia. Apabila yang bersangkutan

dalam perjalanan menuju ke kampus terpapar COVID-19, maka pihak Sekolah

Tinggi Teologi Aletheia tidak bisa dimintai pertanggungan-jawab.

Demikian surat ini kami buat untuk kepentingan studi yang bersangkutan.

,trrrtrrrrlalaall.aal

Salam dan hormat saya,

Catatanl

Mengingat tidak semua mata kuliah

mahasiswa/i yang tidak kembali ke

disediakan oleh STT-AIetheia

di STT-Aletheia dapat diiadikan daring fonline), maka

kampus hanya dapat mengikuti perkuliahan online yang
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