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PENGELOLA ASRAMA
1.Melakukan pembersihan seluruh ruangan dan fasilitas yang berpotensi disentuh oteh
banyak orang menggunakan cairan disinfektan secara berkala.
2.Menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun (CTPS) (yang dilengkapi dengan sabun, air
mengalir dan kertas pengering) dan/atau hand sanitizer di pintu masuk dan tempat
strategis lainnya.

3.Menentukan jumlah maksimum orang yang diizinkan di setiap bagian area publik,
seperti lobby, teras, tangga dan lainnya, untuk meminimalisir kerumunan.

4.Memasang sign/poster/banner terkait protokol kesehatan, di titik/iokasi yang strategis
dan mudah dilihat.
5.Memasang tanda untuk jaga jarak antara satu orang dengan yang lain pada area yang
mungkin terjadi antrian (misal: penerimaan tamu, tangga, elevator).
6.Melakukan pengaturan semua tempat duduk agar berjarak minimal 1 meter.
7.Membuat peraturan agar penghuni Asrama selalu menggunakan masker (minimal
masker kain 2 lapis) selama berada di luar kamar. Jlka diperlukan, dapat ditambahkan
dengan face shield.
8.Melatih para pegawai/staf Asrama agar dalam melakukan kegiatannya telah
menerapkan protokol kesehatan.
9.Menyiapkan Alat Pelindung Diri (APD) bagi para petugas Asrama, berupa masker, face
shield, sarung tangan, baju hazmat (jika diperlukan), hand sanitizer, tisu dan vitamin.

PENGHUNI KETIKATIBA DI ASRAMA
1.Saat pertama kali datang, setiap penghuni dihimbau untuk mencuci tangan pakai sabun
atau hand sanitizer.

2.Setiap penghuni dihimbau untuk mengenali jalur utama dan jalur darurat yang dapat
digunakan jika terjadi keadaan darurat.
3.Setiap penghuni wajib membuka dan meletakkan alas kaki di luar kamar.
4.Saat hendak memasuki kamar, usahakan tidak menyentuh barang/benda apapun.
5.Diharapkan untuk tidak langsung beristirahat (duduk/tidur di kasur), sebaiknya langsung
menuju kamar mandi.

6.Pastikan untuk membuang alat pelindung diri (masker/sarung tangan) di tempat sampah
yang terpisah, atau masukkan ke dalam keranjang baju kotor, lalu segera cuci tangan
dengan menggunakan sabun dan air mengalir.

7.Buka pakaian dan masukkan ke dalam keranjang baju kotor lalu tutup keranjang hingga
rapat
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8.Segeralah mandi hingga bersih menggunakan sabun dan menyikat gigi sampai bersih.
9.Bersihkan barang-barang pribadi (seperti handphone, kacamata, dompet, kunci, dil) dan
benda lain yang dibawa dari luar dengan menggunakan cairan disinfektan.
10.Jika semua selesai dilakukan, baru silakan beristirahat atau lakukan kegiatan lainnya di
dalam kamar.

SELAMA BERADA DI DALAM ASRAMA
1.Setiap penghuni wajib mencuci tangannya dengan air mengalir dan sabun di wastafel
atau menggunakan hand sanitizer setelah melakukan suatu aktivitas.
2.Setiap penghuni dihimbau untuk meminimalisir aktivitas di luar kamar, kecuali untuk
keperluan penting dan berjemur.
3.Setiap penghuni Asrama diwajibkan untuk menggunakan masker (minimal masker kain 2
lapis) selama berada di luar kamar. Jlka diperlukan, dapat ditambahkan dengan face
shield.
4.Setiap penghuni Asrama tidak diperbolehkan untuk berkumpul dan melakukan kontak
fisik dengan penghuni lainnya.
5.Jika bertemu dengan penghuni Asrama lainnya, wajib menjaga jarak satu dan lainnya
minimal 1 meter.

6.Setiap penghuni diwajibkan menerapkan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).
7.Setiap penghuni dihimbau untuk makan di dalam kamarnya masing-masing.
8.Setiap penghuni dihimbau untuk menyiapkan perlengkapan ibadah (misalnya sajadah,
sarung atau mukena) sendiri.

9.Setiap penghuni dihimbau untuk melakukan ibadah di dalam kamar masing-masing.
10.Jaga kesehatan dengan makan makanan bergizi dan tambahan vitamin jika diperlukan.
11.Jika batuk dan bersin, lakukan etika secara benar yaitu menggunakan tisu atau siku
bagian dalam. Buanglah tisu ke tempat sampah dan segera mencuci tangan.
12.Matikan lampu dan instalasi listrik lainnya ketika sudah tidak digunakan.
13.Tidak merokok di seluruh lingkungan Ul.
14.Selalu menjaga kebersihan, buanglah sampah pada tempat sampah tertutup yang telah
disediakan.
15.Jika terjadi keadaan darurat, harap menghubugi petugas terdekat dan lakukan evakuasi
keluar bangunan.

16.Apabila mengalami gejala demam, batuk, sesak napas, maka diharuskan segera ke
fasilitas kesehatan terdekat dan melapor kepada pengelola Asrama.

KETIKA AKAN KELUAR ASRAMA
1.Wajib menggunakan masker dan jaket/baju lengan panjang pada saat keluar Asrama.
Jlka diperlukan, dapat ditambahkan dengan face shield.
2.Tidak perlu menggunakan aksesoris, seperti gelang, cincin dan anting.
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3.Membawa hand sanitizer, tisu basah, botol minum, peralatan makan, peralatan ibadah
sendirf.

4.Usahakan untuk tidak menggunakan transportasi umum.
5.Jika hams menggunakan jasa ojek, sebaiknya gunakan helm sendiri.
6.Cuci tangan atau gunakan hand sanitizer setelah menyetuh benda dan permukaan
apapun.

7.Jika batuk dan bersin, lakukan etika secara benar yaitu menggunakan tisu atau siku
bagian daiam. Buanglah tisu ke tempat sampah dan segera mencuci tangan.
8.Utamakan melakukan pembayaran dengan metode pembayaran nontunai.
9.Jangan menyentuh muka sampai tangan benar-benar bersih.

10.Jaga jarak dengan orang lain minimal 1 meter.

PETUGAS KEBERSIHAN ASRAMA Ul
1.Petugas kebersihan wajib melakukan pembersihan dengan menggunakan cairan
disinfektan minimal 2 kali sehari pada objek berikut:
a.Lantai

b.Handle pintu
c.Kunci pintu

d.Handle tangga
e.Saklar tampu
f.Fasilitas kebersihan seperti pantry, janitor dan wastafel pencuci piring
g.Fasilitas lainnya seperti meja, sofa/kursi, dtt
2.Petugas kebersihan wajib mengeluarkan sampah dari seluruh area Asrama setiap hari.
3.Seluruh petugas kebersihan wajib menerapkan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).
4.Seluruh petugas kebersihan wajib mencuci tangan menggunakan air mengalir dan
sabun, terutama pada saat-saat berikut ini:
1)Saat baru tiba di Asrama.
2)Sebelum, selama, dan setelah melakukan aktivitas pekerjaan.
3)Sebelum dan setelah makan.
4} Setelah menggunakan toilet.
5) Setelah membersihkan toilet.
6} Setelah batuk atau bersin.
7) Setelah memegang sampah atau tempat sampah.
8} Sebelum memasang dan setelah melepas alat pelindung diri (APD).
5.Bagi petugas kebersihan yang mengalami gejala demam, batuk^ sesak napas, maka
diharuskan segera ke fasilitas kesehatan terdekat dan melapor kepada pengelola
asrama.
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6.Petugas kebersihan wajib dilengkapi dengan APD yaitu masker, face shield, sarung
tangan, dan sepatu tertutup. Jika dipedunkan, dapat dilengkapi dengan chemical splash
goggles, chemical resistant apron, dan chemical safety boots^
7.Petugas kebersihan wajib menjaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain pada saat
melakukan pekerjaan di asrama.
8.Petugas kebersihan wajib memisahkan sampah APD dengan sampah domestik lainnya.
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