
Sebelum Pelaksanaan Kegiatan

1.Seluruh lokasi dan peralatan yang digunakan untuk kegiatan UTBK harus

didisinfeksi  terlebih dahulu.  Petugas  yang melakukan disinfeksi   harus
menggunakan APD berupa disposable hazmat suit, chemical splash goggles,

chemical respirator, sarung tangan nitril, dan safety shoes.

2.Panitia wajib melakukan pengaturan sistem sirkulasi udara pada semua lokasi

kegiatan UTBK, dengan ketentuan sebagai berikut:
a.Melakukan pembersihan dan disinfeksi filter AC.
b.Mengoptimalkan sirkulasi udara segar di dalam ruangan.

c.Melakukan upaya agar tidak ada jalur sirkulasi yang bertabrakan.

d.Memastikan sinar matahari da pat masuk ke dalam ruangan.

3.Panitia wajib memastikan ketersediaan fasilitas cuci tangan di seluruh lokasi

kegiatan UTBK. Fasilitas cuci tangan wajib dilengkapi dengan air mengalir, sabun
cuci tangan, kertas pengering/tisu, dan tempat sampah tertutup dengan pedal

kaki.

4.Panitia wajib menyediakan hand sanitizer yang akan ditempatkan pada lokasi-
lokasi strategis di area kegiatan UTBK.

5.Panitia wajib menyediakan thermo scanner untuk keperluan pengecekan suhu

seluruh panitia dan peserta UTBK. Jumlah thermo scanner dapat disesuaikan

dengan perkiraan jumlah panitia dan peserta UTBK. Panitia juga harus
menyiapkan baterai cadangan thermo scanner dalam jumlah yang memadai.

6.Panitia wajib melakukan penandaan jarak (physical distancing) minimal 1 meter
pada lokasi-lokasi yang memungkinkan terjadinya antrian (misalnya pada saat

pengukuran suhu tubuh).

7.Panitia wajib melakukan pengaturan tempat duduk dan komputer untuk UTBK
dengan jarak minimal 1 meter, termasuk pemasangan sekat antarmeja minimal

setinggi 160 cm.
Catatan: setiap ruangan hanya diperbolehkan maksimal terisi 50% dari kapasitas
normal ruangan.

8.Panitia wajib menyediakan tempat sampah tertutup yang dilengkapi dengan
pedal kaki yang khusus digunakan untuk membuang masker dan sarung tangan.

9.Panitia wajib melakukan rekayasa pengaturan alur lalu-lalang panitia dan peserta

UTBK untuk meminimalisasi kemungkinan tatap muka antara orang satu dengan

lainnya dan menghindari terjadinya kerumunan.
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Saat Pelaksanaan Kegiatan

1.    Bagi Panitia
a.Seluruh panitia wajib menerapkan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).
b.Seuruh panitia yang bertugas harus dalam keadaan sehat dan tidak

memiliki gejala Covid-19. Bagi panitia yang mengalami gejala demam,
batuk, sesak napas, maka diharuskan segera ke fasilitas kesehatan terdekat

dan melapor kepada ketua panitia kegiatan.
c.Panitia wajib mengganti pakaian yang digunakan dari tempat tinggal ke

lokasi kegiatan. Sebelum kembali ke rumah, panitia diwajibkan mengganti
pakaian kerja dengan pakaian yang digunakan untuk kembali ke tempat
tinggal. Jika memungkinkan, panitia disarankan untuk mandi sebelum dan

setelah bertugas.

d.Sebelum bertugas, seluruh panitia wajib melakukan pengecekan suhu
tubuh. Apabila suhu tubuh panitia >37.7C, panitia tidak diperkenankan
untuk melanjutkan tugas dan dipersilakan untuk beristirahat di rumah.

e.Pada saat melakukan pengukuran suhu tubuh, petugas pengukur suhu

tubuh wajib menggunakan masker, sarung tangan, dan face shield.

f.Seluruh panitia wajib mencuci tangan secara berkala menggunakan sabun

dan air mengalir, terutama pada saat-saat berikut:

1)Saat baru tiba di lokasi kegiatan
2)Sebelum, selama, dan setelah melakukan aktivitas pekerjaan

3)Sebelum dan setelah makan
4)Setelah menggunakan toilet
5)Setelah memegang sampah atau tempat sampah

10.Apabila lokasi UTBK memiliki eleveator yang akan digunakan untuk mobilisasi
panitia dan peserta UTBK, maka panitia wajib melakukan hal berikut:
a.Menentukan pembatasan kapasitas elevator.

b.Memasang tanda lokasi dan arah berdiri pada lantai elevator.

c.Memodifikasi tombol elevator menjadi sistem pedal G'ka memungkinkan).
Jika tidak memungkinkan, sediakan alat sekali pakai untuk menekan tombol
elevator.

11.Apabila lokasi UTBK memiliki ruang tunggu untuk peserta, maka panitia wajib
melakukan hal berikut:
a.Mengatur jarak tempat duduk pada ruang tunggu dengan jarak minimal 1

meter.

b.Memastikan area ruang tunggu menggunakan material yang mudah

dibersihkan.
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6)   Sebelum dan setelah menggunakan APD.
g.  Selama berada di lokasi kegiatan UTBK, seluruh panitia wajib menggunakan

masker. Masker yang digunakan minimal berupa masker kain 2 lapis,

h.  Selama bertugas, panitia dilarang untuk melakukan kontak fisik dengan

orang lain, serta wajib menjaga jarak dengan orang lain sejauh minimal 1

meter.

2.   Bagi Peserta UTBK

a.Seluruh peserta UTBK wajib menerapkan Pola Hidup Bersih dan Sehat
(PHBS).

b.Seluruh peserta yang mengikuti kegiatan UTBK harus dalam keadaan sehat
dan tidak memiliki gejala Covid-19 (dapat dibuktikan dengan surat
keterangan sehat dari fasilitas kesehatan). Bagi peserta UTBK yang
mengalami gejala demam, batuk, sesak napas, maka diharuskan segera ke

fasilitas kesehatan terdekat dan melapor kepada panitia.

c.Bagi peserta UTBK yang datang dari luar kota, jika memungkinkan,
direkomendasikan untuk melakukan karantina mandiri selama 14 hari
sebelum pelaksanaan kegiatan UTBK.

d.Peserta UTBK direkomendasikan untuk membawa hand sanitizer untuk

penggunaan pribadi.

e.Sebelum masuk ke lokasi kegiatan, peserta UTBK diwajibkan untuk

mengikuti kegiatan pengukuran suhu tubuh. Apabila suhu tubuh peserta
UTBK >37.7C, peserta tersebut tidak diperkenankan untuk melanjutkan

kegiatan UTBK dan dipersilakan untuk beristirahat di rumah.
f.Seluruh peserta UTBK wajib mencuci tangan secara berkala menggunakan

sabun dan air mengalir, terutama pada saat-saat berikut:

1)Saat baru tiba di lokasi kegiatan UTBK
2)Sebelum dan setelah melakukan kegiatan
3)Sebelum dan setelah makan
4)Setelah menggunakan toilet
5)Setelah memegang sampah atau tempat sampah

g.Selama berada di lokasi kegiatan UTBK, seluruh peserta UTBK wajib
menggunakan masker. Masker yang digunakan minimal berupa masker

kain 2 lapis.

h. Selama kegiatan, peserta UTBK dilarang untuk melakukan kontak fisik
dengan orang lain, serta wajib menjaga jarak dengan orang lain sejauh

minimal 1 meter.

i. Seluruh peserta UTBK wajib mematuhi peraturan yang berlaku selama

kegiatan UTBK berlangsung.
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Setelah Pelaksanaan Kegiatan

Setelah selesai digunakan, seluruh lokasi dan peralatan yang digunakan untuk

kegiatan UTBK harus didisinfeksi kembali.
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