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ADAPTASI
KEBIASAAN
BARU

PROSEDUR PELAKSANAAN

MULAI

? Memiliki 
Penyakit Penyerta? YA

TIDAK

Dapat melakukan
Work From Office

Mengikuti Protokol
A, B, dan C

Melengkapi surat
dokter / rekam medis

Melakukan 
Work From Home

Mengisi Aplikasi
Aku.Hadir

Selesai

1

Mengisi Pendataan
Penyakit Penyerta

https://bit.ly/akb_kormobiditas
Formulir bisa diakses melalui



APROTOKOL

Ketentuan Umum Pelaksanaan
Adaptasi Kebiasaan Baru
Pasca Work Form Home Untuk
Pencegahan Covid-19

Dosen dan Tenaga Kependidikan yang memiliki beberapa penyakit penyerta 
(komorbiditas) yang memperberat kondisi ketika terinfeksi Covid-19, seperti: 
diabetes, jantung dan pembuluh darah, hipertensi, ginjal, paru, kanker, atau daya 
tahan tubuh lemah (seperti pada penyakit autoimun) atau dalam kondisi hamil, 
disarankan untuk tidak mengajar, bekerja atau hadir di lingkungan kampus. 
Pendataan penyakit penyerta menggunakan isian 
https://bit.ly/akb_kormobiditas. 

01

Dosen dan Tenaga Kependidikan yang termasuk ke dalam kategori sebagaimana 
yang telah disebutkan pada poin 1 diberikan opsi Work from Home (WfH) atau 
kebijakan khusus yang dikeluarkan oleh Pimpinan Unit Kerja yang bersangkutan. 
Dosen dan Tenaga Kependidikan yang memilih opsi Work from Home melakukan 
pelaporan kehadiran kerja dengan menggunakan aplikasi yang disediakan 
(https://bit.ly/aku-hadir).

02

Dosen dan Tenaga Kependidikan, yang akan hadir di lingkungan kampus untuk 
pertama kalinya setelah masa WfH, wajib mengisi formulir penilaian diri melalui 
https://bit.ly/akb_penilaian_diri, maksimal 3 hari sebelum hadir ke lingkungan 
kampus

03

Dosen dan Tenaga Kependidikan yang berada di luar Bandung Raya selama masa 
WfH diminta untuk mengikuti protokol berikut:04

Disarankan memiliki bukti surat sehat
(misalnya, Rapid Test Non Reaktif)

a

Setelah kembali ke Bandung, Dosen dan
Tenaga Kependidikan melakukan
isolasi diri secara mandiri selama
14 hari sebelum datang ke lingkungan
kampus dan menjalankan kegiatan
Work from Home.

b

Selama melakukan isolasi diri, Dosen
dan Tenaga Kependidikan mengikuti
pengaturan protokol yang disarankan
Kementerian Kesehatan.

c

Setelah selesai tahap isolasi diri,
Dosen atau Tenaga Kependidikan yang
bersangkutan melapor ke Satgas
Unpar Fights Covid-19, melalui
email: ufc@unpar.ac.id.

d

14
DAYS

2



PROTOKOLA
Dosen dan Tenaga Kependidikan wajib mengakses sosialisasi daring tentang 
protokol Adaptasi Kebiasaan Baru Unpar yang dapat diakses dari 
http://ufc.unpar.ac.id/

05

Dosen dan Tenaga Kependidikan wajib mengikuti Pola Hidup Bersih dan Sehat 
sesuai dengan anjuran pemerintah.06

Universitas melakukan desinfeksi di lingkungan kampus dengan penjelasan lebih 
lanjut pada Protokol D.07

Gerbang masuk menuju lingkungan kampus pusat hanya dapat dilalui melalui 2 
gerbang, yaitu Gerbang Utama Jl. Ciumbuleuit No. 94 dan Gerbang Jl. Bukit 
Jarian. Dosen dan Tenaga Kependidikan yang berkantor di Gedung 9 dan 10 
dengan membawa kendaraan baik roda empat maupun roda 2, dapat 
memarkirkan kendaraannya di basement Gedung 9 atau Gedung 10 dengan tetap 
melalui Gerbang Jl. Bukit Jarian.

08

Hanya 1 pintu masuk yang akan dibuka untuk menuju masing-masing Gedung 
Unit Kerja.09

Universitas menempatkan petugas untuk melakukan pengukuran suhu tubuh 
(screening). Petugas tersebut dilengkapi dengan alat pelindung diri (masker, 
sarung tangan dan faceshield).

10

Apabila Dosen dan Tenaga Kependidikan selama di dalam kampus mengalami 
keluhan kesehatan yang dicurigai COVID-19 segera konsultasikan ke tenaga 
kesehatan di Balai Pengobatan/Klinik Pratama Unpar dengan didampingi oleh 
petugas keamanan yang dilengkapi dengan APD lengkap. Pendamping tersebut 
akan memantau jalannya proses pengecekan kesehatan sampai dengan 
penanganan/pertolongan pertama selesai dilakukan.

11

Informasi terkait pencegahan penyebaran COVID-19 dan kebijakan tentang 
adaptasi kebiasaan baru dapat diperoleh di website: ufc.unpar.ac.id. Dalam 
keadaan darurat nomor hotline Satgas Unpar Fights Covid-19 Unpar yang dapat 
dihubungi adalah: 08112141955. Jika Dosen atau Tenaga Kependidikan hendak 
melakukan konsultasi kesehatan dapat menghubungi Klinik Pratama Unpar: 
(+62 22 826 023 86) dari pk 08:00 – 14:00.

12
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BPROTOKOL

Prosedur Kehadiran
Di Lingkungan Kampus

Dosen dan Tenaga Kependidikan, yang akan memasuki lingkungan kampus wajib 
mengikuti beberapa prosedur antara lain sebagai berikut:01

Dosen dan Tenaga Kependidikan yang sudah hadir di lingkungan kampus wajib 
menda�arkan kehadirannya menggunakan aplikasi yang disediakan oleh 
petugas di gerbang masuk kampus.

02

a

Menggunakan masker selama berada di lingkungan kampus.

b
Dilakukan pengecekan suhu tubuh oleh petugas satuan pengamanan 
di gerbang masuk kampus dan pintu masuk gedung unit kerja 
masing-masing. Pengecekan suhu tubuh tetap memperhatikan jaga 
jarak antrian baik di gerbang masuk kampus maupun gerbang masuk 
menuju gedung unit kerja.

c
Dosen dan Tenaga Kependidikan yang suhu tubuhnya di atas 37,5 
derajat, akan diarahkan terlebih dahulu untuk masuk ke ruangan 
khusus atau mobile car untuk dilakukan pengecekan ulang suhu 
badan.

d

Petugas mencatat hasil pengukuran suhu tubuh mereka yang suhu 
tubuhnya di atas 37,5 derajat.

e

Mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir di tempat yang 
sudah disediakan, sebelum memasuki gedung unit kerjanya masing-
masing.

37,5
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CPROTOKOL

Prosedur Selama Berada
di Lingkungan Kampus

Tetap menerapkan Pola Hidup Bersih dan Sehat serta wajib menggunakan 
masker selama berada di lingkungan tempat kerja.01

Dosen dan Tenaga Kependidikan Universitas Katolik Parahyangan, dihimbau untuk :

Mencuci tangan secara teratur dengan sabun dan air mengalir secara teratur 
minimal selama 20 detik, khususnya untuk:
Ÿ setelah batuk dan bersin,  
Ÿ sebelum dan sesudah makan, 
Ÿ sebelum dan sesudah menyiapkan makanan, 
Ÿ jika kontak dengan seseorang yang menunjukkan gejala COVID-19, 
Ÿ sebelum dan sesudah berada di tengah keramaian, 
Ÿ ketika tangan kotor, 
Ÿ setelah menggunakan toilet.

02

Jika tidak berada dekat dengan akses cuci tangan, gunakanlah hand sanitizier 
berbasis alkohol untuk kondisi 2.a sampai dengan 2.f. Dan segera cuci tangan 
setelah mendapatkan akses sarana cuci tangan.

03

Menghindari menyentuh mata, mulut, atau hidung. 
04

Menggunakan peralatan makan dan minum milik sendiri yang dibawa dari 
rumah.05

Mengunakan pena atau alat kerja lainnya milik pribadi untuk melakukan 
pekerjaan.06
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Secara rutin membersihkan permukaan peralatan kerja dan area kerja personal 
(meja, kursi dan lemari).07

PROTOKOLC

Menerapkan etika batuk dan bersin yang baik dan benar dengan menutup mulut 
dan hidung dengan lengan atas bagian dalam.08

Mengatur waktu istirahat secara rutin dengan memanfaatkan akses ke ruang 
terbuka dengan menerapkan pola jaga jarak.09

Menerapkan pola jaga jarak dengan kriteria sebagai berikut:
Ÿ Meminimalkan risiko penularan penyebaran infeksi virus, jarak antar orang 

yang direkomendasikan adalah sejauh 1,5 - 2 meter. 
Ÿ Memprioritaskan penggunaan tangga dengan menjaga jarak sejauh 1,5 – 2 

meter dan hanya menggunakan li� dengan kapasitas sebanyak-banyaknya 
50% dari kapasitas maksimum.

Ÿ Menjaga jarak fisik dalam kegiatan kerja yang dapat dicapai dalam beberapa 
cara, yaitu:

Ÿ kapasitas kantor/ruang kerja harus digunakan secara wajar (dengan 
jarak antar karyawan minimal 1,5 m atau terbataskan oleh tabir),

Ÿ menghindari kontak langsung antar orang.

10

Universitas melakukan pengaturan jadwal dan mekanisme berkumpul terkait rapat dan 
pelatihan:

Pimpinan Unit Kerja mengelola jadwal dan jumlah karyawan yang hadir di 
tempat kerja secara wajar sesuai pekerjaan yang harus dilakukan dan, jika 
diperlukan, mempertimbangkan sistem shi�.

01

Mengagendakan kegiatan rapat sedapat mungkin dilakukan secara jarak jauh 
atau daring.  Untuk rapat dengan cara tatap muka, rapat wajib mengikuti 
Protokol E.

02
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DPROTOKOL

Prosedur Desinfeksi Dan
Sanitasi Lingkungan Kampus

Membersihkan area kerja secara rutin sebelum dan setelah jam kerja dengan 
teknik penyemprotan desinfektan.01

Petugas yang melakukan pembersihan lingkungan dan desinfeksi wajib 
menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) berupa masker, sarung tangan dan 
pelindung wajah. 

03

Menyediakan tisu, desinfeksi, handuk kertas dan tempat sampah/kantong 
sampah di beberapa lokasi.04

Menyediakan titik-titik pengumpulan dan 
pembuangan sampah secara teratur sepanjang hari 
dan pada akhir jam kerja setiap hari.

05

Menyediakan fasilitas tempat cuci 
tangan berikut handsoap dan 
handsanitizer di berbagai tempat di 
lingkungan kampus, terutama di 
setiap pintu masuk gedung yang 
ada di lingkungan kampus.

06

Membersihkan secara menyeluruh maksimum setiap 4 jam sekali pada 
permukaan yang sering disentuh, seperti meja, peralatan kerja, tombol eskalator, 
pegangan pintu dan pegangan tangga dan peralatan kantor yang digunakan 
bersama, serta area dan fasilitas umum dengan cairan hipoklorit 0.1%.

02

Memastikan desinfeksi ruang pertemuan/rapat dan 
ruang untuk berkumpul segera setelah penggunaan 
dan memastikan untuk digunakan kembali dalam 
waktu paling cepat 30 menit setelah selesai 
pelaksanaan desinfeksi.

07
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EPROTOKOL

Prosedur Pelaksanaan
Kegiatan Berkumpul

Kegiatan berkumpul seperti rapat/pertemuan/seminar dan sejenisnya 
diupayakan dilaksanakan secara daring dan dengan memanfaatkan teknologi 
informasi dan komunikasi.

01

Protokol ini mengatur mengenai kegiatan berkumpul lebih dari 5 (lima)
orang yang dilakukan dalam rangka rapat, pelatihan, seminar dan
berbagai kegiatan berkumpul lainnya, baik untuk kegiatan akademik
maupun non akademik.

Jika kegiatan berkumpul tidak dapat dilakukan secara daring, maka penanggung 
jawab kegiatan berkumpul melaporkan kegiatan dengan mengisi formulir dengan 
tautan https://bit.ly/akb_luring selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum 
kegiatan.

02

https://bit.ly/akb_luring

FORM KEGIATAN BERKUMPUL
TATAP MUKA LANGSUNG (LURING)
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Kegiatan berkumpul secara luring atau tatap muka yang dilakukan di dalam 
ruangan dilakukan dengan pengaturan sebagai berikut:
Ÿ Ruang pertemuan yang digunakan memiliki sirkulasi udara yang baik.
Ÿ Waktu pertemuan maksimum 2 (dua) jam dan jika memerlukan waktu lebih 

dari 2 (dua) jam, maka perlu diaturkan jeda selama minimum 30 (tiga puluh) 
menit dan peserta pertemuan dapat melakukan rehat dengan akses ke ruang 
terbuka.

Ÿ Selama pertemuan, setiap peserta mengikuti protokol pencegahan 
penyebaran Covid-19 sesuai Protokol C.

Ÿ Jarak antar peserta pertemuan minimum 1 (satu) meter dan/atau memberi 
jarak satu tempat duduk kosong. Peserta pertemuan tidak melebihi 50% 
kapasitas maksimum ruang tersebut.

Ÿ Ruang pertemuan senantiasa dibersihkan dan didesinfeksi sesuai dengan 
Protokol D.

Ÿ Jika pertemuan mengundang tamu, maka penanggung jawab pertemuan 
tetap memperhatikan Protokol G

03

PROTOKOLE

Kegiatan berkumpul secara luring atau tatap muka yang dilakukan di ruang 
terbuka dilakukan dengan pengaturan sebagai berikut:
Ÿ Selama pertemuan, setiap peserta mengikuti protokol pencegahan 

penyebaran Covid-19 sesuai Protokol C.
Ÿ Setiap peserta pertemuan menerapkan jaga jarak fisik sejauh minimum 1 

(satu) meter selama aktivitas berkumpul dilakukan. 
Ÿ Jika pertemuan mengundang tamu, maka penanggung jawab pertemuan 

memperhatikan Protokol G.

04
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FPROTOKOL

Pelaksanaan Kegiatan Akademik Yang
Bersifat Luring

Ruangan yang digunakan memiliki sirkulasi udara yang baik dan mendapatkan 
sinar matahari yang cukup.01

Kegiatan akademik yang bersifat luring, akan dilakukan secara
bertahap sesuai dengan peraturan yang berlaku dengan protokol
sebagai berikut: 

Ruangan senantiasa dibersihkan dan didesinfeksi sesuai dengan Protokol D.
02

Ruangan digunakan dengan durasi maksimum 2 (dua) jam dan jika memerlukan 
waktu lebih dari 2 (dua) jam, maka perlu diaturkan jeda selama minimum 30 (tiga 
puluh) menit dan pengguna ruangan dapat melakukan rehat dengan akses ke 
ruang terbuka.

03

Penggunaan komputer dan peralatan di laboratorium dan/atau studio 
diprioritaskan untuk penggunaan yang tidak bergantian. Jika alat harus 
digunakan bersama, maka alat harus didesinfeksi sebelum dipakai oleh 
pengguna selanjutnya. Pengguna mencuci tangan sebelum dan setelah 
penggunaan alat.

04

Selama jeda penggunaan ruangan, ruangan didesinfeksi sesuai dengan
Protokol D.05

Setiap orang yang berada di ruangan mengikuti protokol pencegahan 
penyebaran Covid-19 sesuai Protokol C.06

Jarak antar pengguna ruangan adalah minimum 1 (satu) meter dan/atau 
memberi jarak satu tempat duduk kosong. Penggunaan ruangan tidak melebihi 
50% kapasitas maksimum ruang tersebut.

07
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GPROTOKOL

Prosedur Penerimaan Mitra,
Tamu Dan Pendamping Tamu
Di Lingkungan Kampus

Setiap mitra dan tamu Universitas Katolik Parahyangan yang akan datang ke 
lingkungan kampus wajib mengisi formulir kedatangan (penilaian diri dan 
deskripsi kegiatan/tujuan kedatangan) melalui link https://bit.ly/akb_tamu 
sebelum atau saat datang ke lingkungan kampus.

01

Selama masa persiapan Adaptasi Kebiasaan Baru, Universitas tidak
menerima tamu. Pengaturan selama Adaptasi Kebiasaan Baru akan
disesuaikan sesuai evaluasi.

Jika tamu merupakan undangan Universitas, tamu wajib didampingi oleh 
pendamping tamu yang merupakan penanggung jawab pengundang dan dapat 
berasal dari Unit Kerja/Fakultas/Jurusan/Program Studi.

02

Mitra dan tamu yang memasuki lingkungan kampus wajib memperhatikan 
Protokol, antara lain sebagai berikut:
Ÿ melalui pintu masuk dari gerbang Jl. Ciumbuleuit,
Ÿ dilakukan pengecekan suhu tubuh oleh petugas keamanan di gerbang masuk.  

Jika suhu tubuh di atas 37,5 maka yang bersangkutan dilarang memasuki 
lingkungan kampus Universitas Katolik Parahyangan,

Ÿ mengikuti pola hidup bersih dan sehat sesuai dengan anjuran pemerintah, 
Ÿ menggunakan masker selama di lingkungan kampus,
Ÿ mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir sebelum masuk gedung,
Ÿ menerapkan etika batuk dan bersin yang baik dan benar dengan menutup 

mulut dan hidung dengan lengan atas bagian dalam. 
Ÿ menerapkan pola jaga jarak 1,5 – 2 meter,
Ÿ membawa alat tulis sendiri.

03

Pendamping tamu melakukan pemantauan dan monitoring kondisi tamu selama 
pelaksanaan kegiatan dan memastikan tamu menerapkan protokol sebagaimana 
yang tercantum dalam point 3 di atas. 

04
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HPROTOKOL

Panduan Pelaksanaan Kegiatan
Usaha Di Lingkungan Kampus

Pemilik atau penanggung jawab unit usaha memastikan seluruh karyawan yang 
memasuki lingkungan kampus dalam kondisi sehat dan menjaga Pola Hidup 
Bersih dan Sehat sesuai dengan Protokol A, B dan C. 

01

Kegiatan usaha di lingkungan kampus yang dimaksud adalah
usaha kantin, jasa fotokopi dan usaha lain yang diperbolehkan
beroperasi di lingkungan kampus selama Adaptasi Kebiasaan Baru.

Pemilik dan penanggung jawab unit usaha mendesinfeksi fasilitas yang sering 
disentuh publik setiap 4 jam sekali.02

Menggunakan masker dan menjaga jarak fisik dengan sesama sejauh minimal                 
1,5 meter.03

Untuk layanan umum (perbankan dan layanan fotokopi)
Ÿ Secara rutin membersihkan permukaan tempat kerja dan lingkungan kerja 

dengan cairan desinfektan.
Ÿ Menyediakan hand sanitizer bagi karyawan dan konsumen di lingkungan 

usaha
Ÿ Memastikan jarak minimal 1,5 meter antar konsumen saat mengakses layanan 

usaha, termasuk pengaturan antrian.
Ÿ Memasang tirai pembatas atau tabir antara karyawan dengan konsumen yang 

dilayani.
Ÿ Memastikan ketersediaan sarana cuci tangan dekat dengan lokasi usaha.

04
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Untuk kantin makan (hanya untuk layanan takeaway dan delivery)
Ÿ Memastikan bahan baku makanan yang akan diolah menjadi produk dan 

sampai ke tangan konsumen dalam kondisi bersih dan higienis.
Ÿ Memastikan kebersihan peralatan untuk mengolah dan menyajikan makanan 

dengan pola mencuci yang baik dengan air mengalir dan menggunakan sabun 
cuci.

Ÿ Secara rutin membersihkan permukaan tempat kerja dan lingkungan kerja 
dengan cairan desinfektan.

Ÿ Menyediakan hand sanitizer bagi karyawan dan konsumen di dekat 
kasir/tempat pembayaran.

Ÿ Menggunakan sarung tangan, masker dan pelindung wajah dalam 
menyiapkan produk makanan dan saat melayani konsumen.

Ÿ Menggunakan wadah makanan dengan tutup untuk produk makanan yang 
disediakan dan memastikan produk makanan selalu dalam keadaan tertutup.

Ÿ Memasang tirai pembatas atau tabir antara kasir/pemilik kantin dengan 
konsumen.

Ÿ Hanya menyediakan layanan untuk dibawa pulang (take away) atau 
pengantaran (delivery) serta menganjurkan konsumen untuk membawa dan 
menggunakan tempat makannya sendiri.

Ÿ Jika kantin menyediakan kemasan bawa pulang, memastikan kemasan atau 
wadah pembungkus adalah kemasan baru dan bersih.

Ÿ Memastikan ketersediaan sarana cuci tangan dekat dengan lokasi usaha.

05

PROTOKOLH
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Untuk antisipasi penyebaran
Virus Corona (CoVID-19) komunitas akademik

Universitas Katolik Parahyangan dihimbau untuk

1 Meter

Menerapkan Social Distancing

Menjaga jarak 1 meter atau lebih ketika
bertemu orang lain.

Memakai Masker

Selalu menggunakan masker saat
di luar atau di dalam kampus.

Mencuci Tangan

Selalu mencuci tangan dengan sabun
dan air mengalir secara berkala.

Ketika Batuk dan Bersin

Menutup hidung dan mulut ketika batuk
dan bersin menggunakan siku tangan.

Jangan Menyentuh Wajah

Hindari menyentuh mata, hidung, dan
mulut untuk menghindari penularan.
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Cara Membersihkan Tangan
Menggunakan Sabun

Basahi tangan, gosok sabun
pada telapak tangan kemudian
usap dan gosok kedua tangan 

secara lembut dengan arah
memutar.

1 2

3 4

5 6

Usap dan gosok juga kedua
punggung tangan secara

bergantian

Gosok sela-sela jari tangan
hingga bersih

Bersihkan ujung jari secara 
bergantian dengan posisi

saling silang

Gosok dan putar kedua
ibujari secara bergantian

Letakkan ujung jari ke telapak tangan
kemudian gosok perlahan. Bilas dengan

air bersih dan keringkan
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Cara Membersihkan Tangan
dengan Cairan Pembersih Tangan

(Hand Sanitizer)

1 2 3

4a

7a

4b 5

7b

6a

8a

6b

8b
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