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Protokol bagi Mahasiswa/Mahasiswi
yang Berencana Pulang ke Daerah Asal
selama Masa Pencegahan Penyebaran Virus COVID-19/Corona
Nomor : 744/I1.B01.4/KM/2020
Menindaklanjuti Surat Edaran ITB No. 123/I1.B01/PP/2020 tentang Perpanjangan Masa Kuliah
Daring serta mempertimbangkan wabah virus Covid-19/Corona yang semakin meningkat akhirakhir ini, bagi para mahasiswa/mahasiswi yang akan kembali pulang ke daerah asal, ITB
menghimbau agar melakukan hal-hal sebagai berikut:
1.
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Pastikan anda sehat bugar, bila tidak, segera periksakan diri ke klinik dan menunggu
kesehatan anda pulih sebelum anda kembali ke daerah asal anda.
Beritahukan rencana kepulangan anda kepada dosen wali atau ketua Prodi.
Diupayakan agar menggunakan kendaraan pribadi, jika tidak memungkinkan, usahakan
untuk menggunakan moda transportasi umum yang aman dan tidak menggunakan moda
transportasi umum yang tidak membatasi jumlah penumpang.
Lakukan sebisa mungkin pembayaran dengan cara non tunai daring (online).
Selama dalam perjalanan wajib mengenakan masker kesehatan.
Membawa hand sanitizer dan obat pribadi selama perjalanan.
Sesering mungkin membersihkan tangan dengan hand sanitizer atau mencuci dengan
sabun (selama minimal 20-40 detik) terutama setelah memegang benda/peralatan umum.
Usahakan memakai jaket dan sepatu tertutup.
Bawalah bekal makanan dan minuman secukupnya.
Sedapat mungkin menjaga jarak dengan orang sekitar anda dan hindari kerumunan orang
(social distance).
Hindari menyentuh wajah, terutama area lubang hidung, mulut, dan mata.
Setiba di tujuan, segera ganti pakaian, mencucinya dan mandi. Lakukan isolasi diri di dalam
rumah minimal selama 14 hari.
Beritahukan kepada dosen wali atau ketua Prodi bahwa anda sudah tiba di tujuan dan
jelaskan keadaan anda. Selalu berkomunikasi dengan dosen wali dan kaprodi.
Pastikan kondisi di daerah asal anda maupun kota Bandung sudah membaik, sebelum
anda kembali ke Bandung.
Selalu pantau pengumuman yang dikeluarkan ITB terkait proses perkuliahan dan kegiatan
akademik lainnya.
Beritahu dosen wali atau ketua Prodi tentang rencana perjalanan anda kembali ke Bandung
dan saat anda sudah tiba kembali di Bandung.

Demikian himbauan ITB, semoga perjalanan lancar, sehat dan selamat sampai tujuan di daerah
asal masing-masing. Semoga Tuhan YME selalu melindungi kita semua.
Untuk keperluan pemeriksaan kesehatan hubungi Pelayanan Kesehatan (Yankes-ITB), nomor
telepon 022-2500082 (jam kerja 7.30-17.00 WIB) atau ke nomor HP 0812 9448 8766 (24 jam).
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