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Nomor : 024/A.7-VllI/GTM COVID-19 UMY/Vl/2020 
Hal 	: Edaran tentang Protokol Kesehatan Memasuki Kampus UMY 
Lamp. 

Kepada Yth.: 
Segenap Sivitas Akademika, Kolega, Mitra, clan Tamu 
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 

Puji Syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas limpahan rahmat clan 
karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita selalu dalam keadaan sehat wal'afiat dan Ian car 
dalam menjalankan aktiuitas sehari-hari. Aamiin. 

Sehubungan dengan upaya kewaspadaan, kehati-hatian, dan pencegahan penyebaran COVID-
19 di lingkungan kampus Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, maka perlu diberlakukan 
Protokol Kesehatan bagi segenap sivitas akademik, kolega, mitra, tamu, clan orang-orang yang 
berkepentingan, yang akan memasuki lingkungan kampus Universitas Muhammadiyah 
Yogyakarta, Adapun Protokol Kesehatan sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut: 

1. Harus bersedia diperiksa suhu tubuh di Gate Utama. Jika suhu tubuh menunjukkan 
Iebih atau sama dengan 37,5 0C, maka tidak diperkenankan untuk memasuki atau 
melanjutkan kegiatan di lingkungan kampus Universitas Muhammadiyah Yogyakarta clan 
diharuskan memeriksakan dir! ke Kilnik UMY. 

2. Harus bersedia memakai masker, menerapkan prinsip kewaspadaan dan kesiagaan 
melalul upaya pencegahan clan pengendalian infeksi, serta mengimplementasikan 
strategi untuk meminimalisir risiko penyebaran infeksi COVID-19. 

3. Harus mematuhi Protokol Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 yang berlaku di 
Univers!tas Muhammadiyah Yogyakarta, yakni: 
a. Mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau menggunakan hand sanitizer 

yang di tempatkan di berbagal lokasi di lingkungan kampus Universitas 
Muhammadiyah Yogyakarta. 

b. Menerapkan etika batuk dan bersin, yaitu dengan menutup mulut saat batuk atau 
bersin dengan lengan atas bagian dalam atau siku bagian dalam, atau menggunakan 
tisu clan segera membuangnya ke tempat sampah tertutup serta dilanjutkan dengan 
membersihkan tangan secara baik. 
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c. Melakukan physical distancing (jaga jarak aman dengan orang di dekatnya antara 
1-2 meter, terutama saat saling berbicara). 

d. Hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut jika tangan tidak dalam keadaan 
bersih atau setelah memegang permukaan yang disentuh banyak orang. 

e. Untuk sementara, hindari berjabatan tangan atau kontak fisik Iainnya dalam 
setiap kegiatan. Apabila tidak dapat dihindari, pastikan untuk menjaga kebersihan 
dengan menggunakan hand sanitizer sebelum dan setelah berjabat tangan dengan 
orang banyak. 

f. Hindari memegang pegangan pintu atau permukaan benda lainnya dengan 
menggunakan telapak tangan. 

g. Penggunaan lift/elevator hanya diperuntukan bagi yang memiliki keterbatasan flsik 
untuk naik tangga. Untuk menghindari berdesakan di dalam lift/elevator, 
lift/elevator hanya boleh digunakan maksimal 4 orang dalam 1 lift/elevator dan 
tidak saling berbicara selama di dalam lift/elevator. 

h. Apabila menggunakan tangga, upayakan tetap menjaga jarak dan tidak menyentuh 
rel tangga. 

4. 	Jika merasa sakit dengan gejala menyerupai flu (demam, batuk, sesak nafas), segera 
memeriksakan diri ke Kilnik UMY atau fasilitas layanan kesehatan terdekat lainnya. 

Demikian Surat Edaran tentang Protokol Kesehatan mi disampaikan. Atas perhatian dan 
kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih. 

Wassalam u'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 
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Sekretaris 
Gugus Tugas Mitigasi COVID-19 UMY 

dr. April Imam Prabowo, DTM&H, MFM(Clin) 
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