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Menindaklanjuti Surat Edaran Rektor UB Nomor : 28441UN10fiU12020 tentang pencegahan

Penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19) dilingkungan Universitas Brawijaya tanggal 13

Maret 2020 dan Hasil Rapat antara Rektor dengan Dekan-Dekan dilingkungan uB hari selasa

tanggal 17 Maret 2020, bersama ini kami sampaikan bahwa untuk Tendik pNS dan Non pNS

diberlakukan 1 (satu) hari masuk dan 1 (satu) hari libur diatur secara bergantian diberlakukan

mulai tanggal 18 - 31 Maret 2020.

Atas perhatian dan kerjasamanya, kami sampaikan terima kasih

, M.Si.Med, Sp.A (K)
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TENTANG
PENCEGAHAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE (COVID.19)

DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS BMWIJAYA

Dalam upaya peningkatan kewaspadaan, pencegahan, dan pengendalian infeksi covid-l9
kepada sivitas Akademika universitas Brawijaya (uB), dengan ini Rektor menentukan langkah
sebagai berikut:
1. Meminta seluruh sivitas Akademika melakukan upaya pencegahan penyebaran covid-19

dengan cara:
a. menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat:
b. memakai masker bagi Sivitas Akademika yang sedang demam, batuk, pilek, atau

dalam proses penyembuhan dari sakit;
c' menghindari kontak fisik secara langsung, erat dan dekat seperti berjabat tangan,

cium tangan, berpelukan dan sebagainya;
d. tidak ke kampus apabila sedang sakit atau kondisi kurang sehat;
e. segera menghubungi Rumah sakit Universitas Brawijaya (RSUB) apabila mengalami

gejala demam (suhu > 38 derajat celcius), pilek, batuk, nyeri tenggorokan, sesak
napas; dan

f. melakukan pembersihan ruang kerja, area dan fasiritas pubrik secara rutin dengan
larutan alkohol 70o/o, dan kepada pimpinan unit Kerja supaya memberikan fasilitas
kebersihan antara lain: air dan sabun, sefta handsanitizer.

2. Menunda perjaranan dinas keruarnegeri sampai negara tujuan aman dari pandemi covid-
19.

3. Menunda perjalanan dalam negeri ke wilayah pandemi Covid-19.
4. Menunda kegiatan-kegiatan nasional dan internasional yang diselenggarakan oleh

Universitas Brawijaya sampai waktu yang tidak ditentukan.
5' Menunda penyerenggaraan acara yang mengundang banyak pejabat atau peserta dari

luar daerah.
6. Melarang kedatangan tamu yang berasar dari wirayah/negara yang terinfeksi covid-19

atau dari wirayah/negara yang diduga terinfeksi covid-r9 kecuari menunjukkan bukti
keterangan kesehatan (Health Atert card|HAC) dari Kantor Kesehalan pelabuhan.

7. Memberikan dispensasi kepada sivitas Akademika yang baru datang dari ruar negeri
untuk melakukan pemanlauan secara mandiri di rumah:
a pada saat purang, harus merakukan setf-quarantine serama minimar 14 hari sejakkedatangannya di Indonesia, dengan tetap bekerja dari rumah 1wo* from noie.1;-iaib. seterah 14 hari wajib memeriksakan diri ke 

'fasiritas 
kesehatan lnuman 

'sarit
Universitas Brawijaya) untuk memastikan dirinya sehat.



8. Kegiatan Belajar Mengajar terhitung sejak tanggal 16 Maret 2020 dilakukan sebagai

berikut:
a. Kuliah, Ujian Tengah Semester, Ujian Akhir Semester, dan tugas perkuliahan

diuPaYakan secara daring;

b. bimbingan Tugas Akhir atau tugas praktikum diupayakan secara daring;

c. Kuliah Keria Lapang/Nyata, magang atau bentuk praktik lapangan lainnya diupayakan

beradadiMa|angRayadandaerah|ainyangtidakda|amstatustransmisi|oka|covid.
19 (status pandemi oleh Kementerian Kesehatan); dan

d. kegiatan kuliah tamu dosen asing (program 3 in 1) diupayakan menggunakan

teleconference.
g. Menghimbau mahasiswa untuk tidak pulang ke daerah asalnya dan tidak mengunJungl

temPat keramaian.

10. Kegiatan wisuda untuk sementara waktu diganti dengan pengambilan ijazah di masing-

ma-singfaku|tas.Untukacaraprosesiwisudaakandiadakanmenungguinformasilebih
lanjut.

1,1. Memerintahkan kepada se|uruh pimpinan di tingkat faku|tas/unit kerja |ainnya, termasuk

pimpinan|embagakemahasiswaanuntukse|a|uberkoordinasidenganRektordalam
upaya pemantauan dan pencegahan Covid-19'

l2.SivitasAkademikadapatmenghubungica||centerinfeksicovid-lgUByaituRumahSak.tt
UniversitasBrawi,iaya(RSUB)apabi|aterdapatdugaanterjangkitcovid.l9'dengannomor
telepon 0341 403000 .

Ketentuan ini berlaku sampai ada pemberitahuan lebih lanjut. sural Edaran ini dibuat untuk

menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya' Semoga Tuhan Yang Esa

memberikan keselamatan dan pertolongan kepada kita semua'

. Nuhfil HananiAR., M.s. L{-
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