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Protokol Kesehatan Umum Madrasah

1. Sebelum berangkat ke madrasah orang tua MEMASTIKAN bahwa siswa dalam
kondisi sehat (suhu badan normal tidak melebihi 37 derajat celcius, tidak batuk

pilek, tidak ada gangguan kulit, mata, muntah atau keluhan sakit lainnya)

2. Orang tua memastikan siswa masuk SESUAI JADWAL dari madrasah

3. Membawa bekal makanan dan minuman dari rumah

4. Membawa hand sanitizer

5. Mengenakan masker / face shield (pelindung wajah)

6. Pakaian yang dikenakan dalam kondisi bersih

7. Jika menggunakan kendaraan umum/ antar jemput roda 4 maka menerapkan

prinsip jaga jarak dan jika menggunakan kendaraan roda 2 / ojek, maka

menggunakan pelindung penumpang.

8. Jika menggunakan kendaraan roda 2 milik pribadi atau keluarga

berboncengan harus dalam satu keluarga (satu KK)

9. Dari rumah menuju ke madrasah tidak mampir ke mana-mana

10. Sampai di madrasah dilakukan pemeriksaan oleh pihak madrasah mulai suhu tubuh,

kelengkapan masker dan dianjurkan dengan cuci tangan dan pemakaian hand

sanitizer.

11. Jika pulang dari madrasah langsung ke rumah

12. Pengantar dan penjemput berhenti di lokasi yang ditentukan di luar sekolah

serta dilarang berkerumun selama menunggu/ menjemput



Protokol Kesehatan Sarana dan

Prasarana MAN 2 Banjarmasin

1. Sosialisasi pencegahan Covid-19 melalui spanduk/ banner yang dipasang di

depan madrasah dan tempat umum di lingkungan madrasah

2. Menyediakan alat pengukur suhu (thermo gun) untuk melakukan proses

skrining kesehatan sebelum memasuki lingkungan madrasah

3. Menyediakan wastafel/ tempat cuci tangan, lengkap dengan sabun di tiap blok

dan di tempat strategis sesuai kebutuhan madrasah

4. Menyediakan desinfektan untuk membersihkan sarana madrasah, laboratorium,

tempat ibadah dan ruang kegiatan siswa lainnya secara periodik

5. Menyediakan masker cadangan (untuk pengganti bagi seluruh warga

madrasah yang membutuhkan)

6. Optimalisasi fungsi UKS (Usaha Kesehatan Sekolah) dan seluruh perlengkapannya

7. Mengatur jarak bangku di dalam kelas dengan jarak minimal 1 meter antara siswa

8. Meniadakan peralatan ibadah yang digunakan secara umum/ bersama

(karpet, mukenah, sarung)

9. Melakukan penyemprotan desinfektan terhadap sarana dan prasarana

madrasah setelah penggunaan bersama secara periodik



SOP Peralatan yang Dibawa Peserta Didik

1. Masker kain 3 (tiga) lapis atau masker bedah

2. Hand sanitizer mini

3. Bekal makanan dan minuman yang disimpan dengan menggunakan tempat

makan (Kontainer makan) dan tempat minum sendiri (Tumbler). Tidak

diperkenankan menggunakan bungkus plastik/kertas atau gelas plastik sekali

pakai sebagai tempat makanan/minuman.

4. Sangat dianjurkan membawa Face Shield (pelindung wajah)

5. Alat Tulis, buku pelajaran

6. Peralatan ibadah (Mukena, sajadah)



Protokol Kesehatan Sebelum Berangkat ke

MAN 2 Banjarmasin

1. Berdoa saat keluar rumah untuk berangkat ke madrasah

2. Sarapan/konsumsi gizi seimbang

3. Memastikan diri dalam kondisi sehat dan tidak memiliki adanya gejala

umum seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, sesak nafas, sakit

kepala, mual/muntah, diare, anosmia (hilangnyakemampuan indra

penciuman), atau ageusia (hilangnya kemampuan indra perasa)

4. Menggunakan masker kain 3 (tiga) lapis atau masker sekali pakai/masker bedah

yang menutupi hidung dan mulut sampai dagu. Masker kain digunakan setiap 4

jam atau sebelum 4 jam saat sudah lembab/basah

5. Membawa cairan pembersih tangan (hand sanitizer)

6. Membawa makanan beserta alat makan dan air minum sesuai kebutuhan;

7. Wajib membawa perlengkapan pribadi, meliputi: alat belajar, ibadah, alat

olahraga dan alat lain sehingga tidak perlu pinjam meminjam



Protokol Kesehatan Selama Perjalanan ke

Madrasah

1. Menggunakan masker dan tetap menjaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima)

meter1

2. Hindari menyentuh permukaan benda-benda, tidak menyentuh hidung, mata,

dan mulut, dan menerapkan etika batuk dan bersin setiap waktu.

3. Tidak menyentuh hidung, mata, dan mulut, dan menerapkan etika batuk dan

bersin setiap waktu

4. Membersihkan tangan sebelum dan sesudah menggunakan

transportasi publik/antar-jemput.

5. Menerapkan etika batuk dan bersin setiap waktu



1

Protokol Kesehatan Sebelum Masuk Pintu

Gerbang Madrasah

1. Pengantaran dilakukan sebelum pintu gerbang

2. Mengikuti pemeriksaan kesehatan meliputi: pengukuran suhu tubuh dan

adanya gejala umum seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, sesak

nafas, sakit kepala, mual/muntah, diare, anosmia (hilangnya kemampuan

indra Penciuman), atau ageusia (hilangnya kemampuan indra perasa

3. Melakukan Cuci Tangan Pakai Sabun sebelum memasuki gerbang MAN 2

Kota Banjarmasin dan ruang kelas

4. Untuk tamu,mengikuti protokol kesehatan di MAN 2 Kota Banjarmasin



Protokol Kesehatan Selama Kegiatan

Belajar Mengajar

1. Menggunakan masker dan menerapkan jaga jarak minimal 1,5 (satu koma

lima) meter

2. Menggunakan alat belajar, alat musik, dan alat makan minum pribadi

3. Dilarang pinjam-meminjam peralatan

4. Memberikan pengumuman di seluruh area MAN 2 Kota Banjarmasin secara

berulang dan intensif terkait penggunaaan masker, CTPS dengan air mengalir,

dan jaga jarak

5. Melakukan pengamatan visual kesehatan warga man 2 kota banjarmasin, jika

ada yang memiliki gejala gangguan kesehatan maka harus ikuti protokol

kesehatan satuan pendidikan



Protokol Kesehatan Setelah Selesai

Kegiatan Belajar Mengajar

1. Tetap menggunakan masker dan melakukan CTPS dengan air mengalir

sebelum meninggalkan ruang kelas

2. Keluar ruangan kelas dan satuan pendidikan dengan berbaris sambil

menerapkan jaga jarak;

3. Penjemput peserta didik menunggu di lokasi yang sudah disediakan dan

melakukan jaga jarak sesuai dengan tempat duduk dan/atau jarak antri yang

sudah ditandai



Protokol Kesehatan Setelah Sampai di

Rumah

1. Melepas alas kaki, meletakan barang-barang yang dibawa di luar ruangan dan

melakukan disinfeksi terhadap barang-barang tersebut, misalnya sepatu, tas,

jaket, dan lainnya

2. Membersihkan diri (mandi) dan mengganti pakaian sebelum berinteraksi fisik

dengan orang lain di dalam rumah

3. Tetap melakukan PHBS khususnya CTPS dengan air mengalir secara rutin

4. Jika warga MAN 2 Kota Banjarmasin mengalami adanya gejala umum seperti

demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, sesak nafas, sakit kepala,

mual/muntah, diare, anosmia (hilangnya kemampuan indra penciuman), atau

ageusia (hilangnya kemampuan indra perasa) setelah kembali dari satuan

pendidikan, warga satuan pendidikan tersebut diminta untuk segera melaporkan

pada tim kesehatan satuan pendidikan



Ruang Perpustakaan, Ruang Keterampilan, Ruang Laboratorium, dan

sejenisnya

1. Melakukan CTPS dengan air mengalir sebelum masuk dan keluar dari

ruangan;

2. Meletakkan buku/alat praktikum pada tempat yang telah disediakan;

3. Selalu menggunakan masker dan jaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima)

satuan pendidikan

Kantin

1. Melakukan CTPS dengan air mengalir sebelum dan setelah makan

2. Selalu menggunakan masker dan melakukan jaga jarak minimal 1,5 (satu

koma lima) meter

3. Masker hanya boleh dilepaskan sejenak saat makan dan minum;

4. Memastikan seluruh karyawan menggunakan masker selama berada di

kantin

5. Memastikan peralatan memasak dan makan dibersihkan dengan baik;

6. Menggunakan alat makan pribadi

7. Melakukan CTPS dengan air mengalir setelah menggunakan kamar mandi

dan toilet

8. Selalu menggunakan masker dan menjaga jarak jika harus mengantri

Protokol Kesehatan Selama Berada di

Madrasah



Mesjid Az Dzikra

1. Melakukan CTPS dengan air mengalir sebelum dan setelah beribadah

2. Selalu menggunakan masker dan melakukan jaga jarak

3. Menggunakan peralatan ibadah milik pribadi

4. Hindari menggunakan peralatan ibadah bersama, misalnya sajadah,

sarung, mukena, kitab suci, dan lain-lain

5. Hindari kebiasaan bersentuhan/berjabat tangan

Tangga dan Lorong

1. Berjalan sendiri-sendiri mengikuti arah jalur yang ditentukan;

2. Dilarang berkerumun di tangga dan lorong

Lapangan

4. Selalu menggunakan masker dan menjaga jarak minimal 1,5 (satu koma

lima) meter dalam kegiatan kebersamaan yang dilakukan di lapangan,

misalnya upacara, olah raga, pramuka, aktivitas pembelajaran, dan lain-

lain.

Aula MAN 2 Kota Banjarmasin

1. melakukan CTPS dengan air mengalir sebelum dan setelah menggunakan

ruangan atau berolah raga

2. selalu menggunakan masker dan melakukan jaga jarak minimal 1,5 (satu

koma lima) meter

3. olah raga dengan menggunakan masker hanya dilakukan dengan

intensitas ringan sampai dengan sedang dengan indikator saat

berolahraga masih dapat berbicara

4. gunakan perlengkapan olah raga pribadi, misalnya baju olah raga, raket,

dan lain-lain

5. dilarang pinjam meminjam perlengkapan olah raga



Asrama

1. Melakukan CTPS dengan air mengalir sebelum dan setelah memasuki

asrama

2. Menggunakan masker dan tetap menjaga jarak jarak minimal 1,5

(satu koma lima) meter

3. Membersihkan kamar dan lingkunganya

4. Melakukan pembersihan dan disinfeksi ruangan dan lingkungan

asrama sebelum digunakan

5. Membersihkan dan disinfeksi pada gagang pintu, tombol/saklar lampu,

dan permukaan benda yang sering disentuh

6. Memastikan sirkulasi udara di asrama baik

7. Membersihkan kamar mandi setiap hari

8. Dilarang pinjam meminjam perlengkapan pribadi, misalnya alat mandi,

pakaian, selimut, peralatan ibadah, alat makan, dan peralatan lainnya.

9. Membatasi aktivitas yang memungkinkan interaksi dengan pihak

luartermasuk penyelenggaraan kegiatan di luar lingkungan asrama,

kecuali untuk keperluan mendesak dan dilaksanakan secara terbatas

serta dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat



Protokol Kesehatan Kegiatan Sebelum

Pembelajaran

1. Melakukan disinfeksi sarana prasarana dan lingkungansatuan pendidikan.

2. Memastikan kecukupan cairan disinfektan, sabun cuci tangan, air bersih di

setiap fasilitas CTPS, dan cairan pembersih tangan (hand sanitizer)

3. Memastikan ketersediaan masker

4. Memastikan thermogun (pengukur suhu tubuh tembak) berfungsi dengan

baik

5. Melakukan pemantauan kesehatan warga MAN 2 Kota Banjarmasin: suhu

tubuh dan menanyakan adanya gejala umum seperti demam, batuk,

pilek, nyeri tenggorokan, sesak nafas, sakit kepala, mual/muntah, diare,

anosmia (hilangnya kemampuan indra penciuman), atau ageusia

(hilangnya kemampuan indra perasa)



Protokol Kesehatan Setelah Pembelajaran

1. Melakukan disinfeksi sarana prasarana dan lingkungan satuan pendidikan

2. Memeriksa ketersediaan sisa cairan disinfektan, sabun cuci tangan, dan cairan

pembersih tangan (hand sanitizer)

3. Memeriksa ketersediaan sisa masker dan/atau masker tembus pandang

cadangan

4. Memastikan thermogun (pengukur suhu tubuh tembak) berfungsi dengan baik

5. Melaporkan hasil pemantauankesehatan warga MAN 2 Kota Banjarmasin

harian kepada kantor wilayah Kementerian Agama provinsi, dan kantor

Kementerian Agama kotaBanjarmasin sesuai dengan kewenangannya



• SOP Sistem Pembelajaran Tatap Muka

selama masa Transisi

• 12 Juli 20021

Tanggal Pembelajaran Tatap Muka

• Masa transisi 12 Juli sd 11 September 2021

• Menggunakan sistem shift

• 1 jam pelajaran = 20 menit

• Jumlah tiap rombel maksimal= 50% dari jumlah siswa tiap rombel

Pembelajaran Masa Transisi

• Masa kebiasaan baru : 13 September 20201

• Jumlah tiap rombel 100% daru jumlah siswa tiap rombel

• 1 jam pelajaran = 45 menit

Pembelajaran Masa Kebiasaan Baru



SOP Sistem Pembelajarn Tatap Muka

Masa Transisi

• Selama masa transisi mapel penjasorkes diberikan materi di ruang kelas

• Selama masa transisi kegiatan ekstrakurikuler ditiadakan

Kegiatan Olah Raga dan Ekstrakurikuler

• Selama masa transisi tidak diperbolehkan (spt: istirahat di luar kelas,
pertemuan dengan orang tua, apel, dan kegiatan lain yang menimbulkan
kerumunan)

Kegiatan Selain Pembelajaran

• Diperbolehkan dengan protokol kesehatan.

Kegiatan Belajar di Luar Lingkungan Madrasah



DENAH DUDUK PESERTA



Sarapan/konsumsi
gizi seimbang

Memastikan diri dalam kondisi sehat dan 
tidak memiliki gejala: suhu ≥37,3°C, atau 
keluhan batuk, pilek, sakit tenggorokan, 

dan/atau sesak nafas;

Memastikan menggunakan masker kain 3 (tiga) 
lapis atau 2 (dua) lapis yang dalamnya diisi tisu 
dengan baik dan membawa masker cadangan 

serta membawa pembungkus untuk masker kotor;

Sebaiknya membawa 
cairan pembersih tangan 

(hand sanitizer);

Membawa makanan 
beserta alat makan dan 

air minum sesuai 
kebutuhan;

Wajib membawa perlengkapan pribadi, 
meliputi: alat belajar, ibadah, alat 

olahraga dan alat lain sehingga tidak 
perlu pinjam meminjam.

Berdoa saat keluar rumah untuk 
berangkat sekolah

SEBELUM BERANGKAT SEKOLAH

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
PENDIDIKAN DASAR DAN PENDIDIKAN MENENGAH



Menggunakan masker dan tetap 
menjaga jarak minimal 1,5 (satu 

koma lima) meter;

1,5 meter 1,5 m
eter

PERJALANAN KE SEKOLAH

Menerapkan etika batuk dan bersin 
setiap waktu;

Hindari menyentuh 
permukaan benda-benda

Tidak menyentuh hidung, 
mata, dan mulut Membersihkan tangan 

sebelum dan sesudah 
menggunakan 

transportasi 
publik/antar-jemput.

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
PENDIDIKAN DASAR DAN PENDIDIKAN MENENGAH
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Pengantaran dilakukan di lokasi yang telah 
ditentukan

Mengikuti pemeriksaan 
kesehatan meliputi: pen-
gukuran suhu tubuh, gejala 
batuk, pilek, sakit teng-
gorokan, dan/atau sesak 
nafas;

Untuk tamu, mengikuti 
protokol kesehatan di 
satuan pendidikan.

Melakukan CTPS sebelum memasuki 
gerbang satuan pendidikan dan ruang 

kelas;

Menggunakan masker dan menerapkan 
jaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) 

meter

menggunakan alat belajar, alat musik, dan 
alat makan minum pribadi

melakukan pengamatan 
visual kesehatan warga 
satuan pendidikan, jika ada 
yang memiliki gejala ganggu-
an kesehatan maka harus ikuti 
protokol kesehatan satuan 
pendidikan.

memberikan pengumuman 
di seluruh area satuan 
pendidikan secara 
berulang dan intensif 
terkait penggunaaan 
masker, CTPS, dan jaga 
jarak

dilarang pinjam-memin-
jam peralatan

Tetap menggunakan 
masker dan melakukan 
CTPS sebelum meninggal-
kan ruang kelas

Penjemput peserta didik menunggu 
di lokasi yang sudah disediakan dan 
melakukan jaga jarak sesuai dengan 
tempat duduk

Keluar ruangan kelas dan satuan 
pendidikan dengan berbaris 

sambil menerapkan jaga jarak

RUANG TUNGGU / AREA PENJEMPUTAN

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
PENDIDIKAN DASAR DAN PENDIDIKAN MENENGAH



jika warga satuan pendidikan mengalami gejala umum seperti suhu tubuh 
≥37,3°C, atau keluhan batuk, pilek, sakit tenggorokan, dan/atau sesak nafas 
setelah kembali dari satuan pendidikan, warga satuan pendidikan tersebut 
diminta untuk segera melaporkan pada tim kesehatan satuan pendidikan.

SETELAH PULANG SEKOLAH

Menggunakan masker dan tetap 
menjaga jarak minimal 1,5 (satu 

koma lima) meter;

1,5 meter 1,5 m
eter

DI PERJALANAN

DI RUMAH

Hindari menyentuh 
permukaan benda-benda

Tidak menyentuh hidung, 
mata, dan mulut

Menerapkan etika batuk 
dan bersin setiap waktu;

Membersihkan tangan sebelum dan sesudah 
menggunakan transportasi publik/antar-jemput.

Melepas alas kaki, meletakan barang-barang 
yang dibawa di luar ruangan dan melakukan 
disinfeksi terhadap barang-barang tersebut, 

misalnya sepatu, tas, jaket, dan lainnya;

Membersihkan diri (mandi) dan mengganti 
pakaian sebelum berinteraksi fisik dengan 

orang lain di dalam rumah;

Tetap melakukan PHBS khususnya 
CTPS secara rutin;

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
PENDIDIKAN DASAR DAN PENDIDIKAN MENENGAH



MITIGASI RISIKO

EMPAT
LOKASI

1 3

DI RUMAH BERANGKAT DI SEKOLAH PULANG

42

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
PENDIDIKAN DASAR DAN PENDIDIKAN MENENGAH

Sarapan pagi dengan menu 
gizi seimbang;

Memastikan diri sehat dan 
tidak memiliki gejala batuk, 
pilek, sakit tenggorokan, : 
suhu ≥37,3°C, dan/atau 
sesak nafas;

Menggunakan masker kain 
3 (tiga) lapis atau masker 
medis sekali pakai dan 
membawa masker 
cadangan;

Menyiapkan cairan 
pembersih tangan (hand 
sanitizer);

Menyiapkan makanan 
beserta alat makan dan air 
minum;

Menyiapkan perlengkapan 
pribadi, seperti alat belajar, 
ibadah, olahraga dan alat 
lain sehingga tidak perlu 
pinjam-meminjam.

Menggunakan masker, dan 
menjaga jarak minimal 1,5 
meter;

Tidak menyentuh 
permukaan benda-benda, 
tidak menyentuh hidung, 
mata, dan mulut, dan 
menerapkan etika 
batuk/bersin; dan

Membersihkan tangan 
sebelum dan sesudah 
menggunakan transportasi 
publik/antar-jemput.

Di Perjalanan
Menggunakan masker dan tetap jaga 
jarak 1,5 meter;

Tidak menyentuh permukaan 
benda-benda, tidak menyentuh 
hidung, mata, dan mulut, serta 
menerapkan etika batuk/bersin;

Melakukan CPTS atau menggunakan 
handsanitizer sebelum dan sesudah 
menggunakan transportasi 
publik/antar-jemput.

Di Rumah
Melepas alas kaki, meletakan 
barang-barang yang dibawa di luar 
ruangan dan melakukan disinfeksi 
terhadap barang-barang tersebut, 
misalnya sepatu, tas, jaket, dan 
lainnya;

Membersihkan diri (mandi) dan 
mengganti pakaian sebelum 
berinteraksi fisik dengan orang lain di 
dalam rumah;

Tetap melakukan PHBS khususnya 
CTPS secara rutin;

Jika warga satuan pendidikan 
mengalami gejala umum seperti suhu 
tubuh ≥37,3°C, atau keluhan batuk, 
pilek, sakit tenggorokan, dan/atau 
sesak nafas setelah kembali dari 
satuan pendidikan, warga satuan 
pendidikan tersebut diminta untuk 
segera melaporkan pada tim 
kesehatan satuan pendidikan.

Sebelum Masuk Gerbang
Pengantaran dilakukan di lokasi 
yang telah ditentukan;

Mengikuti pemeriksaan 
kesehatan meliputi: pengukuran 
suhu tubuh, gejala batuk, pilek, 
sakit tenggorokan, dan/atau 
sesak nafas;

Melakukan CTPS sebelum 
memasuki gerbang satuan 
pendidikan dan ruang kelas;

Untuk tamu, wajib mengikuti 
protokol kesehatan di satuan 
pendidikan.

Selama Kegiatan Belajar Mengajar
Menggunakan alat belajar, dan alat makan minum pribadi;

Mematuhi pengumuman di seluruh area satuan pendidikan terkait 
penggunaaan masker, CTPS, dan jaga jarak 1,5 meter;;

Satgas COVID-19 dan Tim Pelaksana UKS/M wajib mengamati kesehatan 
warga satuan pendidikan, dan jika ada yang mengalami gangguan 
kesehatan harus mengikuti protokol kesehatan 3T, yaitu tes, telusur dan 
tindakan.

Selesai Kegiatan Belajar Mengajar
Tetap menggunakan masker dan melakukan CTPS sebelum meninggalkan 
ruang kelas;

Keluar ruangan kelas dan satuan pendidikan dengan berbaris sambil 
menerapkan jaga jarak 1,5 meter;

Penjemput peserta didik menunggu di lokasi yang sudah disediakan dan 
melakukan jaga jarak sesuai dengan tempat duduk
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KESIAPAN PROSES BELAJAR MENGAJAR SATUAN PENDIDIKAN 
DI MASA PANDEMI COVID-19

KETERSEDIAAN SARANA SANITASI DAN KEBERSIHAN

KETERSEDIAAN FASILITAS KESEHATAN

PEMETAAN WARGA SATUAN PENDIDIKAN YANG TIDAK BOLEH
MELAKUKAN KEGIATAN DI SATUAN PENDIDIKAN

MEMBUAT KESEPAKATAN
BERSAMA KOMITE SEKOLAH
DENGAN TETAP MENERAPKAN
PROTOKOL KESEHATAN,
TERKAIT KESIAPAN MELAKUKAN
PEMBELAJARAN TATAP MUKA
DI SATUAN PENDIDIKAN

Toilet atau
kamar mandi bersih

DisinfektanSarana cuci tangan dengan air mengalir meng-
gunakan sabun atau cairan pembersih tangan 

(hand sanitizer)

Mampu mengakses fasilitas 
pelayanan kesehatan, seperti Pusk-

esmas, klinik, rumah sakit, dan 
lainnya

Data warga satuan pendi-
dikan yang memiliki kondisi 
medis comorbid yang tidak 

terkontrol

Data warga satuan pendi-
dikan tidak memiliki akses 
transportasi yang memun-

gkinkan penerapan jaga 
jarak

Data warga satuan pendidikan 
yang memiliki riwayat kontak 
dengan orang terkon�rmasi 
positif COVID-19 dan belum 

menyelesaikan isolasi mandiri 
selama 14 (empat belas) hari

Data warga satuan pendidikan 
yang memiliki riwayat perjala-

nan dari ZONA KUNING, 
ORANYE, MERAH dan belum 

menyelesaikan isolasi mandiri 
selama 14 (empat belas) hari

Menerapkan area wajib masker kain atau 
masker tembus pandang bagi yang 

memiliki peserta didik disabilitas rungu

Thermogun
(pengukur suhu tubuh)

+

A

PUSKESMAS

sumber: http://sekolah.data.kemdikbud.go.id/kesiapanbelajar/dashboard#kb

DAFTAR PERIKSA

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
PENDIDIKAN DASAR DAN PENDIDIKAN MENENGAH



PENGATURAN RUANG KELAS

1,5 meter

1,5 meter

VENTILASI

V
EN

TI
LA

SI
V

EN
TI

LA
SI

VENTILASI

FASILITAS
CTPS

Jarak antar-orang duduk 
dan berdiri atau 

mengantri minimal 1,5 
(satu koma lima) meter, 
dan memberikan tanda 

jaga jarak antara lain 
pada area ruang kelas, 
kantin, tempat ibadah, 

lokasi antar/jemput 
peserta didik,  ruang 

pendidik, kantor dan tata 
usaha, perpustakaan, dan 

koperasi; 

1 - 1,5 meter

01

03
04

02

Kecukupan ruang 
terbuka dan 

saluran udara 
untuk memastikan 

sirkulasi  yang 
baik. 

Bagi kelas yang 
menggunakan 
ventilasi alami : 

pintu dan jendela 
agar dibuka.

Bagi kelas yang 
menggunakan 

ventilasi mekanik : AC 
di maintenance 

secara rutin minimal 
setiap 6 bulan dan 

jika memungkinkan : 
sesekali bisa belajar di 

luar kelas

Tanda antria
n berdiri

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
PENDIDIKAN DASAR DAN PENDIDIKAN MENENGAH



Bersihkan tangan 
sebelum menyentuh 

masker

Ambil masker dengan 
cara memegang 

kaitnya

Cek masker jika ada 
kerusakan atau kotor 

& gunakan masker 
kain berlapis 3

Cek masker jika ada 
kerusakan atau kotor 

& gunakan masker 
kain berlapis 3

Masker menutupi 
mulut, hidung dan 

dagu anda

Hindari menyentuh 
area masker bagian 

depan

Setelah digunakan 4 
jam, masker kain harus 

diganti

Cucilah tangan anda 
sebelum melepas 

masker

Melepas masker 
dengan menyentuh 

bagian kaitnya

Tarik masker menjauhi 
muka anda

Simpan masker dalam 
plastik bersih tertutup 
jika masker anda tidak 
kotor untuk pemakaian 

selanjutnya

cucilah masker kain 
dengan sabun/detergen, 

sebaiknya dengan air 
panas setidaknya sehari 

sekali

Cucilah tangan anda 
setelah melepaskan 

masker

Keringkan di bawah sinar 
matahari atau menggunakan 

pengering panas

Setrika dengan suhu panas 
agar bakteri dan virus mati

Masker siap digunakan

Siapkan air, bila mungkin 
air panas dengan suhu 

60o - 65oC

Bilas di bawah air 
mengalir, hingga busa 

hilang

Tambahkan deterjen 
dan rendam masker 

beberapa saat

Kucek masker hingga 
kotoran luruh

MENGGUNAKAN MASKER DENGAN AMAN

MENCUCI MASKER

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
PENDIDIKAN DASAR DAN PENDIDIKAN MENENGAH









Teratur menjaga
kebersihan lantai 
Masjid/Mushalla

dengan cairan
disinfectant

Menjaga kebersihan 
tempat wudhu

dan toilet dengan
cairan disinfectant

Menghimbau para
jama’ah shalat agar
membawa sajadah
atau sapu tangan/
kain bersih sendiri
sebagai alas sujud

masing-masing

Ikut mengawasi
penyebaran/penularan

virus Corona (Covid-19)
dan melakukan upaya
tanggap/melaporkan

jika ada warga
masyarakat dicurigai

terdampak virus
Corona, khususnya
di sekitar Masjid/

Mushalla

Menjaga kebersihan
karpet dan alas
shalat lainnya

dengan rutin/konstan
(penggunaan vacuum

cleaner atau alat
pembersih lainnya 
sangat dianjurkan)

Hotline Virus Corona :
021-5210411

081212123119

www.
promkes.

kemkes.go.id

MASJID-MUSHALLA SIAGA

COVID-19

JAGA KEBERSIHAN
MASJID
MUSHALLA

DAN 

DARI

(CORONA VIRUS)

Meminta para jama’ah
yang sedang batuk,

demam, dan mengalami
gejala sakit seperti
flu/salesma agar

melaksanakan shalat
di rumah hingga

sembuh



COVID-19
(CORONA VIRUS)

Teratur menjaga
kebersihan lantai 
Masjid/Mushalla

dengan cairan
disinfectant

Menjaga kebersihan 
tempat wudhu

dan toilet dengan
cairan disinfectant

Menghimbau para
jama’ah shalat agar
membawa sajadah
atau sapu tangan/
kain bersih sendiri
sebagai alas sujud

masing-masing

Ikut mengawasi
penyebaran/penularan

virus Corona (Covid-19)
dan melakukan upaya
tanggap/melaporkan

jika ada warga
masyarakat dicurigai

terdampak virus
Corona, khususnya
di sekitar Masjid/

Mushalla

Menjaga kebersihan
karpet dan alas
shalat lainnya

dengan rutin/konstan
(penggunaan vacuum

cleaner atau alat
pembersih lainnya 
sangat dianjurkan)

Hotline Virus Corona :

021-5210411
081212123119

www.
promkes.

kemkes.go.id

MASJID-MUSHALLA SIAGA

JAGA KEBERSIHAN
MASJID
MUSHALLA

DAN 

DARI

Meminta para jama’ah
yang sedang batuk,

demam, dan mengalami
gejala sakit seperti
flu/salesma agar

melaksanakan shalat
di rumah hingga

sembuh



www.
promkes.

kemkes.go.id



Tanpa sabun, kotoran & kuman
masih tertinggal di tangan

CUCI TANGAN
PAKAI SABUN

DENGAN AIR MENGALIR

Setelah Buang Air Besar (BAB)

Sebelum makan dan menyuapi anak

Sebelum menyusui bayi

Sebelum memegang makanan
   dan setelah makan

Setiap kali tangan kita kotor:
mengetik, memegang uang, binatang dan berkebun

Setelah menceboki
bayi atau anak

www.promkes.depkes.go.id



Etika
Batuk

Cucilah tangan
dengan

menggunakan 
sabun dan

air mengalir 

Tutup mulut dan hidung
dengan lengan atas

bagian dalam

Tutup MULUT
dan HIDUNG
dengan tisu

Jangan lupa
membuangnya

di tempat sampah

Gunakan
Masker

www.promkes.
kemkes.go.id






