SURAT EDARAN
No. 015/SE/R/UAI/XII/2020
PENERAPAN KEBIJAKAN PELAKSANAAN KEMBALI PEMBATASAN SOSIAL
BERSKALA BESAR TRANSISI MENUJU
MASYARAKAT SEHAT, AMAN DAN PRODUKTIF

Assalaamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 1193 Tahun 2020.
Universitas Al Azhar Indonesia (UAI) memberlakukan PSBB Trasnsisi sesuai dengan
keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta, dan kami menghimbau kepada Bapak/Ibu Sivitas
Akademika Indonesia untuk selalu mengikuti ketentuan sebagai berikut:
1. Meningkatkan kedisiplinan melakukan 3M (Memakai Masker, Mencuci Tangan dan
Menjaga jarak bila sedang di luar rumah);
2. Bapak/Ibu dosen mohon tetap memotivasi para mahasiswa/i untuk terus semangat
belajar, berkreasi, berinovasi, dan berkolaborasi walaupun dalam keterbatasan.
Mahasiswa tetap bisa mengadakan kegiatan dengan memanfaatkan teknologi informasi;
3. Meminimalisir aktivitas di luar rumah termasuk ke kampus apabila tidak ada hal
mendesak. Mohon mengoptimumkan virtual technology;
4. Apabila terdapat kegiatan daring (offline) di kampus yang sudah dijadwalkan dan tidak
bisa digantikan menjadi daring, maka wajib menerapkan protokol kesehatan yang ketat,
hindari kerumunan, buka pintu ruangan kerja dan jendela selama 15 menit; dan
5. Bapak/Ibu Dosen/Tenaga Kependidikan yang mendapat penugasan ke Kota di luar
Jakarta dengan status risiko tinggi (zona oranye dan merah), saat berada di kota tersebut
wajib menghindari tempat umum dan/atau kerumunan, serta mentaati protokol
COVID-19. Setelah kembali ke Jakarta, wajib melakukan pemantauan suhu dan gejala
COVID-19 secara mandiri selama 14 (empat belas) hari. Jika dalam waktu 14 (empat
belas) hari tersebut muncul gejala COVID-19, wajib melapor ke Tim Pencegahan dan
Pengendalian Covid-19 melalui email timcovid19@uai.ac.id.
6. Mahasiswa yang baru tiba dari luar Jakarta, selama 14 (empat belas) hari wajib
melakukan karantina mandiri serta melakukan pemantauan suhu dan gejala COVID-19.
Jika dalam waktu 14 (empat belas) hari tersebut muncul gejala COVID-19, wajib
melapor ke Tim Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 melalui email
timcovid19@uai.ac.id.
7. Pimpinan UAI melalui Tim Penanggulangan Covid-19 tidak mengijinkan aktivitas
secara luring yang menimbulkan kerumunan, seperti berkumpul tanpa jaga jarak,
beraktivitas secara berkelompok di dalam ruangan/gedung atau di area luar
ruangan/gedung di dalam atau di luar kampus UAI. Semua kegiatan yang menyebabkan
kerumunan tersebut harus mendapat izin dari Ketua Tim Penanggulangan Covid-19 atas
nama Pimpinan UAI.
8. Mohon selalu mengisi laman https://linktr.ee/selfassessmentUAI.tmk untuk keperluan
pemantauan (tracing) dan self-education. Apabila mengalami gejala COVID-19 dapat
menghubungi Tim Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 melalui email
timcovid19@uai.ac.id.

Kami menghimbau kepada Bapak/Ibu Dosen/Tenaga Kependidikan yang melakukan dan
memfasilitasi kegiatan penelitian di dalam kampus, wajib memenuhi persyaratan protokol
Covid-19 sebagai berikut:
a. Berusia maksimum 55 (lima puluh lima) tahun dan tidak mengidap satu atau lebih

penyakit berikut: hipertensi, diabetes, jantung koroner, penyakit paru, gangguan fungsi
hati, gangguan ginjal, kanker dan yang sedang menjalani kemoterapi atau sedang
menggunakan obat immunnosupresan yang menekan daya tahan tubuh, asma
(menengah dan berat) dan tidak dalam kondisi mengandung/hamil;
b. Bagi bpk/ibu dosen dan tenaga kependidikan yang berusia 55 sampai dengan 65 tahun
tanpa kondisi khusus sebagaimana dimaksud pada huruf a, dapat hadir di kampus
dengan membuat dan menyampaikan informed consent (persetujuan medik); dan
c. Bapak/Ibu dosen dan tenaga kependidikan yang berusia lebih dari 65 (enam puluh
lima) tahun bekerja dari rumah (Work From Home). Bila terpaksa harus ke kampus,
tetap mengikuti petunjuk di atas (huruf b) dan maksimum 2 jam.
Surat Edaran ini diberlakukan mulai hari Senin, 7 Desember 2020 sampai dengan Senin,
21 Desember 2020.
Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.
Wassalaamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
Jakarta, 7 Desember 2020
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