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A. BAGI PENGELOLA/ PETUGAS

Perhatikan informasi terkini serta himbauan dan instruksi Pemerintah Pusat dan Daerah 
terkait COVID-19 di wilayahnya, serta memperbarui kebijakan dan prosedur terkait COVID-19 
dengan perkembangan terbaru.

Sterilisasi fasilitas Pondok Pesantren seperti ruang belajar, asrama dan fasilitas yang rawan 
penularan virus semprot dengan desinfektan sacara berkala (setiap 4 jam sekali).

Seluruh Pengurus Pondok Pesantren selalu dalam keadaan sehat dan terbebas dari covid 19 
dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari Puskesmas/ Dinas Kesehatan setempat.

Wajib menyediakan sarana untuk mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau 
pencuci tangan berbasis alkohol di lokasi – lokasi strategis dalam jumlah yang cukup 
di setiap tempat.

Mengecek secara rutin kesehatan para ustadz dan pengajar. Mengukur suhu tubuh bagi seluruh 
penghuni pondok pesantren di pintu masuk dan bersedia untuk menolak masuk dan atau 
dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh petugas apabila suhu tubuhnya diatas 38°C. 

Menolak para santri dan pengunjung lainnya masuk ke dalam area Pondok Pesantren 
apabila tidak menggunakan masker dan atau kondisi sakit.

Mengatur rute arah keluar masuk santri/ santriwati dan pengunjung lainnya (one gate system) 
dengan mengutamakan jaga jarak minimal 1 meter (physical distancing).
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Penghuni pondok pesantren dianjurkan menerapkan Program Germas (antara lain selalu 
makan buah dan sayur dalam menu sehari – hari).

Pesantren harus menyiapkan ruang isolasi proporsional, disesuaikan dengan jumlah 
santri, sebagai tindakan pertama jika ada kasus, agar tidak menularkan ke santri lainnya.

Pembedaan perlakuan santri mukim dan non mukim, jika jumlah santri non mukim lebih banyak, 
maka diperbolehkan mengikuti pembelajaran dari rumah.

Wajib menyediakan sarana untuk mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau 
pencuci tangan berbasis alkohol di lokasi – lokasi strategis dalam jumlah yang cukup 
di setiap tempat.

Jika ada kasus, segera hubungi layanan kesehatan.

Dipastikan santri datang tidak dengan kendaraan umum.

Mengurangi kegiatan pengumpulan masa besar seperti haul dan hari-hari besar agama islam.
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Mengimbau para kiai untuk selalu memimpin doa atau selawat.15.
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B. BAGI SANTRI

Harus dalam keadaan kondisi sehat dan atau dibuktikan dengan membawa surat keterangan 
sehat dari daerah asal.

Santri yang berasal dari zona merah wajib untuk melakuka Rapid test.

Santri datang tidak dengan kendaraan umum.

Wajib menggunakan masker selama berada di Pondok Pesantren.

Wajib mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir atau pencuci tangan berbasis 
alkohol di lokasi yang sudah ditentukan, terutama di pintu masuk kamar, aula pengajian, mesjid 
dan ruang guru/ ustadz/ pengurus, atau setiap selesai beraktivitas.

Santri selalu di cek suhu tubuhnya.
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Selalu menerapkan Program Germas dalam kehidupan sehari – hari termasuk 
menyediakan makanan dengan menu buah dan sayur setiap hari.

Menyiapkan keperluan pribadi untuk peralatan makan dan peralatan 
mandi, mencuci dan kakus (MCK)
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Membawa perlengkapan ibadah sendiri.

Makan dengan teratur dan selalu memperhatikan gizi seimbang.

Tidak melakukan bersalaman dengan ustadz maupun teman lainnya.

Jaga jarak dengan setiap orang minimal 1 (satu) meter pada saat pembelajaran, 
pengajian dan sholat berjamaah, atau beraktivitas lainnya.

Tidak meminjamkan pakaian barang pribadi atau saling tukar menukar proverti pribadi.

Tidak menumpuk pakaian kotor dan atau menyatukan pakaian kotor dengan pakaian 
kotor temannya, tapi harus segera dicuci.
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Ketika melakukan pembelian makanan disekitar Pondok Pesantren usahakan membeli 
makanan yang sehat atau makanan dalam.

bentuk kemasan dengan tidak lupa memperhatikan label kadaluarsanya dan pastikan 
pula si penjual makanan memakai APD (alat pelindung diri).

Upayakan jangan menyentuh benda – benda yang sering dipegang.

Selalu melakukan kebersihan alat-alat tidur, terutama kasur, 
bantal dan selimut.
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