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Menindaklanjuti:

1.

Surat Edaran Mendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pencegahan Corona Virus Disease
2019 (Covid-19) pada Satuan Pendidikan.

e 2. Surat Edaran Sekjen Kemendikbud Nomor 35492|A.A5|HK/202A tentang Pencegahan
Penyebaran Virus

3.

Covid-l9 di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Hasil Rapat Koordinasi Pemerintah Kabupaten Cilacap tanggal l5 Maret 2020.

Dalam upaya peningkatan kewaspadaan, pencegahan, dan pengendalian infeksi Covid-I9 di
Lingkungan Politeknik Negeri Cilacap (PNC), dengan ini Direktur menentukan langkah dan
kebijakan sebagai berikut:

A. KEBIJAKAN UMUM
Menghimbau seluruh Keluarga Besar PNC melakukan pencegahan penyebaran Covid-I9
dengan cara:

.
2.
I

Melakukan pola hidup bersih dan sehat.

Membiasakan mencuci tangan menggunakan sabun atau hand sanitizer yang telah
disediakan.

3.

Memakai masker bagi Keluarga Besar PNC yang sedang sakit demam, batuk, pilek, sesak
napas, atau berangsur pulih dari sakit.

4.

Menghindari kontak

fisik secara langsung,

seperti berjabat tangan, cium tangan,

berpelukan dan sebagainya.

5.
6.

Tidak perlu ke kampus apabila sedang sakit atau kondisi badan sedang tidak sehat.
Segera ke Dokter atau Rumah Sakit apabila mengalami gejala demam

di

atas 38 derajat

celcius, pilek, batuk, nyeri tenggorokan, dan sesak napas.

7.

Melakukan pembersihan ruang kerja, arla kerja, dan fasilitas publik lainnya secara rutin.

B. KEGIATAN PERKULIAHAN/PEMBELAJARAN
Kegiatan Perkuliahan/Pembelajaran terhitung sejak Senin, tanggal l6 Maret 2020 dilakukan:

l.

Perkuliahan dan praktikum yang bersifat tatap muka ditiadakan terhitung mulai tanggal 16

-27 Maret2020.

2.

Bimbingan Tugas Akhir dan seminar Proposal dapat tetap dilaksanakan dengan tetap
memperhatikan langkah-langkah pencegahan penyebaran Covid- 1 9.

3.

Apabila memungkinkan maka kegiatan tatap muka perkuliahan dapat diupayakan secara
online/daring.

4.

Apabila perkuliahan dilaksanakan secara online/daring, agar mahasiswa tidak
melaksanakan atau mengerjakan di tempat umum yang rentan terhadap penyebaran Covid-

t9.

5.

Menghimbau mahasiswa untuk tidak pulang ke daerah asalnya dalam upaya menekan
penyebaran Covid-I9.

C. KEGIATAN KUNJUNGAN DAN PENYELENGGARAAN ACARA

l.

Tidak menerima kedatangan/kunjungan lamu yang berasal dari wilayah yang terinfeksi
Covid-19 atau dari wilayah yang diduga terinfeksi Covid-19, kecuali menunjukkan bukti
keterangan kesehatan dari Dinas Kesehatan atau Instansi terkait.

2.

Menunda perjalanan dinas ke luar negeri dan dalam negeri sampai negara/daerah tujuan
kunjungan aman dari pandemi Covid-l9.

3.

:

Menunda penyelenggaraan acarc/kegiatan yang mengundang banyak peserta, termasuk
kegiatan UKM/Ormawa.

D.

LAIN-LAIN

l.

Memberikan dispensasi kepada Keluarga Besar PNC yang baru datang dari daerah
pandemi untuk melakukan pemantauan secara mandiri di

rumah.

I

2.

Apabila terdapat dugaan terjangkit Covid-I9 dapat menghubungi call center infeksi Covid19 pNC yaitu Bu Kiki -,0g1225259195,

Demikian Surat Edaran ini. dibuat untuk nnenjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana
mestinya. Semoga Tuhan YangMahC Esa memberikan keselamatan dan perlindungan kepada kita
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semua.
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