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Protokol Kepulangan, Perjalanan dan Kedatangan bagi Mahasiswa yang akan kembali ke
daerah asal selama masa darurat pencegahan wabah Covid 19
Nomor : 22013 /IT2.I.3/KM/02/00/2020
Sehubungan dengan Surat Edaran Rektor ITS No. Nomor T/21887/1T2/TU.00.08/2020 tentang
Upaya Peningkatan Tindakan Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19) yang salah
satunya adalah tentang Pelaksanaan Pembelajaran secara daring dan WFH yang diperpanjang
sampai dengan akhir semester genap tahun akademik 2019/2020, bagi mahasiswa yang hendak
pulang, maka perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut:
1. Pastikan bahwa kondisi fisik dalam keadaan sehat tanpa ada tanda-tanda seperti batuk, demam,
sesak napas dan lain lain.
2. Informasikan kepulangan anda kepada Kepala Departemen atau TKK departemen serta kepada
kedua orangtua anda.
3. Berdoa terlebih dahulu memohon perlindungan kepada Tuhan yang Maha Kuasa dan
bersholawat kepada Nabi Muhammad SAW (bagi yang beragama Islam).
4. Sediakan alkohol based disinfektan.
5. Bawalah barang yang penting saja.
6. Sebelum berangkat, semprotkan disinfektan pada tas dan barang-barang yang akan dimasukkan
ke dalam tas. Cuci tangan menggunakan sabun selama 20 detik.
7. Gunakan masker, baju lengan panjang, kaos kaki dan sepatu yang bersih.
8. Bila menggunakan mobil, semprotkan disinfektan pada handle pintu mobil dan setirnya serta
area sekitar setir mobil. Jangan lupa JAGA area mata jangan sampai terkena semprotan.
9. Jika menggunakan sepeda motor, semprotkan disinfektan pada setir dan area sekitarnya yang
memungkinkan tersentuh oleh tangan.
10. Bila menggunakan kendaraan umum. Pilihlah yang tidak banyak penumpangnya dan jaga
jarak antar penumpang 1 meter. Bila bertransaksi dengan menggunakan uang, selalu bersihkan
tangan dengan menggunakan disinfektan.
11. Selama dalam perjalanan harus tetap menggunakan masker, dan tidak membuka pintu kaca
mobil. Tetap jaga jarak antar pengemudi bila menggunakan motor.
12. Bila menggunakan fasilitas umum seperti Toilet, ATM, Ruang Tunggu, dan lain lain, pastikan
selalu menggunakan disinfektan saat sebelum dan sesudahnya.
13. Bila harus membeli makan di jalan pastikan memilih warung yang bersih dan higienis serta
selalu menggunakan disinfektan sebelum dan sesudahnya.
14. Sesampainya di rumah, buka pintu mobil dan semprotkan disinfektan pada setir dan handle
pintu mobil, atau setir motor.
15. Pastikan tidak ada anggota keluarga yang mendekati, informasikan agar menjaga jarak dahulu,
minimal 2 meter.
16. Semprotkan disinfektan pada sepatu dan sebagian baju.
17. Buka sepatu dan kaos kaki, letakkan di luar rumah.
18. Semprotkan disinfektan pada tas dan barang-barang yang akan dibawa masuk ke rumah.
19. Masuk ke rumah bertelanjang kaki dan jangan menyentuh apapun.
20. Letakkan tas dan barang bawaan anda, dan langsung mencuci tangan dengan sabun.
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21. Masuk ke kamar, buka pakaian dan langsung tempatkan pakaian kotor di keranjang dan siap
dibawa ke mesin cuci.
22. Segera mandi, gosok gigi dan lain lain.
23. Siap berkumpul dengan anggota keluarga tercinta.
24. Informasikan kepada Kepala Departemen atau TKK departemen jika anda telah sampai di
tempat tujuan dan jelaskan kondisi anda. Lakukan komunikasi secara periodik dengan Kepala
Departemen atau TKK departemen.
25. Jika anda akan kembali ke Surabaya, pastikan terlebih dahulu kondisi di daerah asal Anda dan
kota Surabaya sudah membaik.
26. Lakukan pemantauan perkembangan atau pengumuman yang dikeluarkan ITS terkait proses
pembelajaran dan kegiatan akademik lainnya.
27. Informasikan kepada Kepala Departemen atau TKK departemen tentang rencana perjalanan
anda kembali ke Surabaya dan saat anda telah tiba kembali di Surabaya.
Demikian pemberitahuan dan himbauan ini, semoga Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa
memberikan perlindungan kepada kita semua sehingga dijauhkan dari bahaya Covid-19 serta
diberikan kelancaran selama perjalanan dan kepulangan serta dapat kembali ke kampus ITS tercinta
dengan sehat dan selamat.
Untuk informasi dan layanan yang dibutuhkan bisa melalui hotline: 0811-3010-103.
Surabaya, 25 Maret 2020
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