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PROTOKOL PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19
ASRAMA SANATA DHARMA STUDENT RESIDENCE
UNIVERSITAS SANATA DHARMA
No: 35/SR/III/2020
Menindaklanjuti Kebijakan Rektor Universitas Sanata Dharma no 107/III/2020 tentang pencegahan
penyebaran virus Corona, melalui surat ini ditetapkan protokol pencegahan penyebaran Covid-19 di
asrama Sanata Dharma Student Residence, sebagai berikut:
1. Setiap residen, pamong dan staf wajib mengikuti Kebijakan Pencegahan Virus Corona yang
dikeluarkan Rektor Universitas Sanata Dharma.
2. Peraturan Hidup Bersama di Asrama dan Kegiatan Pendampingan Umum tetap dijalankan
dengan prosedur antisipatif masa darurat.
3. Kegiatan Pendampingan Angkatan yang memerlukan perjalanan keluar dari asrama, berrelasi dengan pihak luar dan berpotensi mendatangkan pihak luar ke asrama, untuk
sementara waktu dijadwalkan ulang.
4. Setiap orang yang berada di wilayah asrama diwajibkan untuk mencuci tangan menggunakan
sabun atau hand sanitizer dengan bijaksana.
5. Hand sanitizer disediakan di lokasi-lokasi di bawah ini:
a. Di corner satpam
b. Di tangga naik blok putra
c. Di tangga naik blok putri
d. Di pojok kebersihan
e. Di pintu masuk parkiran
6. Petugas Kebersihan akan melakukan peningkatan intensitas pembersihan pada area-area
tertentu.
7. Residen dilarang keluar dari asrama tanpa seijin pamong.
8. Residen didorong menjaga kesehatan, menjaga jarak sosial dan menjaga kebersihan
lingkungannya masing-masing.
9. Apabila ada residen yang mengalami gejala seperti demam, suhu tubuh di atas 37 derajat,
batuk kering, dan flu, diharapkan segera menghubungi pamong untuk dibawa ke fasilitas
kesehatan terdekat.
10. Akses dari dan menuju asrama dibatasi hanya melalui pintu pagar utama.
11. Tentang tamu dan kunjungan
a. Residen tidak diperkenankan menerima tamu untuk sementara waktu di lingkungan
asrama.
b. Tamu yang masuk ke asrama dibatasi untuk urusan kantor dan wajib mengikuti protokol
standar kesehatan dari universitas, yaitu melapor ke satpam, menjalani pengecekan suhu
tubuh, dan mencuci tangan menggunakan hand sanitizer.
12. Pengecekan Suhu Badan.
a. Pengecekan suhu badan bagi residen akan dilakukan setiap hari bersamaan dengan daily
monitoring.
b. Pengecekan suhu badan bagi tamu dilakukan oleh petugas keamanan/satpam. Apabila
suhu badan melebihi 37o C tidak diperkenankan masuk asrama.
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Protokol ini mulai berlaku Senin 16 Maret 2020 dan akan ditinjau ulang sesuai dengan
perkembangan situasi. Mohon dukungan agar protokol ini dapat dilaksanakan dengan sebaikbaiknya oleh setiap pihak.
Yogyakarta, 16 Maret 2020,

Antonius Febri Harsanto
Kepala Campus Ministry-Sanata Dharma Student Residence

