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PROTOKOL
No. 235/I1.B01.5/PP/2020
tentang
HIMBAUAN BAGI MAHASISWA ASRAMA & KOS
Untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19 dan menanggapi perkembangan situasi
terkini, ITB sangat mengharapkan kerjasama para mahasiswa yang tinggal di
asrama atau tempat kos untuk beberapa hal berikut:
1.

Mahasiswa agar tidak meninggalkan Bandung/Jatinangor untuk membatasi
kemungkinan penyebaran virus ke daerah lain atau membawa dari daerah lain ke
lingkungan kampus ITB.

2.

Mahasiswa agar mengurangi aktivitas bersama dan tidak berinteraksi serta
berkumpul di tempat umum.

3.

Mahasiswa diwajibkan menjaga kondisi kesehatan dengan mengkonsumsi makanan
dan minuman bergizi, beristirahat dengan cukup, dan berolahraga ringan secara
teratur.

4.

Mahasiswa harus menerapkan ‘social distancing’ jika menerima tamu.

5.

Mahasiswa yang memiliki gejala terinfeksi COVID-19 harap segera menghubungi
Pengelola Asrama atau Pengelola/Pemilik Kos dan wajib melakukan swa-isolasi
sebelum petugas kesehatan datang dan membawa mahasiswa ke fasilitas
kesehatan guna penanganan lebih lanjut.

6.

Dalam situasi yang mendesak dan alasan yang kuat, mahasiswa dapat pulang ke
tempat asalnya setelah melaporkan rencana kepulangan kepada Ketua Program
Studi/Wali Akademik dan memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:
a. Mahasiswa tidak dalam kondisi sakit
b. Mahasiswa WAJIB mengisi surat pernyataan telah mendapat penjelasan
(informed consent) sebagai berikut:
1. Sebaiknya dijemput langsung oleh keluarga dengan kendaraan pribadi
2. Jika terpaksa menggunakan transportasi umum, maka yang bersangkutan
WAJIB melindungi diri dengan menggunakan masker dan memperhatikan
perilaku kebersihan (cuci tangan).

7.

Mahasiswa TIDAK DIIJINKAN untuk kembali ke asrama atau tempat kos sampai
status Kejadian Luar Biasa ditetapkan berakhir.
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8.

Mahasiswa wajib melakukan pemeriksaaan kesehatan dan menyerahkan surat
keterangan sehat dari Yankes ITB (Bumi Ganesa atau Klinik Pratama) kepada Ketua
Program Studi/Wali akademik sebelum kembali ke asrama atau tempat kos.

ITB mengajak seluruh mahasiswa, civitas akademika, dan seluruh lapisan masyarakat
untuk bersama-sama berjuang mencegah penyebaran COVID-19 agar kondisi yang
kondusif dapat segera kembali terwujud.

Bandung, 21 Maret 2020
Direktur Pendidikan,

Dr. techn. Ir. Arief Hariyanto
NIP. 197001222006041005
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