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1. Skrining sebelum keberangkatan : 

 Kunjungi alamat http://kedokteran.uin-malang.ac.id/konsuldokter 

 Klik tombol “Periksa Saya” untuk menuju formulir online penapisan 

diagnosa dan resiko Covid-19 

 Isi seluruh formulir yang tersedia dengan jawaban yang sebenar-

benarnya 

 Klik tombol “simpan data” setelah melengkapi isian formulir 

 Klik tombol “hasil pemeriksaan” untuk mengetahui hasil penapisan 

diagnose dan resiko 

 Masukan umur, no handphone dan klik tombol “Cek Hasil Saya” untuk 

memunculkan hasil penapisan diagnosa dan resiko 

 Ikuti rekomendasi yang tertulis pada halaman hasil sesuai resiko Anda 

 Bagi yang memiliki Resiko Berat harap menghubungi Satgas   

 Lakukan Tes PCR/Swab Antigen sesuai ketentuan 

 Mahasiswa dengan hasil pemeriksaan laboratorium Covid positif harap 

menghubungi Satgas untuk mendapatkan saran selanjutnya 

 Bagi Mahasiswa yang tinggal di Mahad, hasil skrining dan Tes 

PCR/Swab Antigen diserahkan kepada petugas yang ada di Mahad 

pada saat masuk mahad 

 Bagi Mahasiswa yang tinggal di luar Mahad, hasil skrining dan Tes 

PCR/Swab Antigen diserahkan kepada Petugas yang ada di pintu 

masuk Kampus 3 pada saat akan mengikuti kegiatan CSL di hari 

pertama 

 

 

2. SOP Bagi Mahasiswa yang Tinggal di Mahad 

a. SOP Masuk ke Mahad  

 Mahasiswa membersihkan tangan dengan handsanitizer dan dicek suhu 

sebelum masuk ke Mahad 

 Mahasiswa menuju ke Lobby Mahad dengan bergantian dan menjaga 

jarak 

 Mahasiswa menunjukkan dan menyerahkan hasil skrining dan hasil 

PCR/swab antigen kepada petugas  

http://kedokteran.uin-malang.ac.id/konsuldokter


 
 

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA 
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG 

FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN 
Jalan Locari Tlekung Junrejo Kota Batu 

Website: http//fkik.uin-malang.ac.id.  E-mail: fkik@uin-malang.ac.id 

 

 

 Mahasiswa menerima kunci kamar sesuai dengan pembagian yang 

dilakukan Petugas 

 Mahasiswa menuju kamar masing-masing dan segera membersihkan 

diri 

 Keluarga yang mengantar tidak diperbolehkan memasuki area mahad 

 

b. SOP Selama Mahasiswa Tinggal di Mahad  

 Berdoa setiap akan memulai aktivitas 

 Tidak berjabat tangan dengan orang lain 

 Mencuci tangan setiap sebelum dan setelah makan dengan sabun atau 

menggunakan handsanitizer 

 Berhati-hati dengan apa saja yang tersentuh oleh tangan 

 Tidak bersin atau batuk di depan orang lain 

 Menutup mulut saat bersin atau batuk dengan lengan baju 

 Menggunakan masker untuk menutup area hidung dan mulut saat 

keluar kamar 

 Tidak sering mengusap wajah dengan tangan 

 Tidak menggantung baju di jendela 

 Tidak saling bertukar alat makan dan minum 

 Tidak makan di luar kamar mahad 

 Tidak sering keluar masuk area mahad 

 Tidak saling pinjam meminjam baju atau handuk atau kain yang 

digunakan untuk tubuh 

 Disiplin dalam menjaga jarak dengan orang lain 

 Tidak melakukan kegiatan berkumpul lebih dari 10 orang di 

ruangan/tempat yang sempit 

 Tidak membuang sampah sembarangan dan menjaga kebersihan baik 

didalam kamar maupun diluar kamar mahad 

 Mencuci tangan dengan sabun sebelum masuk dan setelah keluar 

kamar mahad 

 

c. SOP Berangkat ke Kampus dari Mahad  

 Mahasiswa siap di lobby mahad dengan kondisi sudah sarapan pagi 

 Mahasiswa akan dijemput dengan 2 jadwal : 

o Penjemputan pertama pada pukul 06.30 WIB 

o Penjemputan kedua pada pukul 07.00 WIB 

 Mahasiswa menuju kendaraan dengan bergantian dan menjaga jarak 
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 Selama di kendaraan Mahasiswa tetap menjaga protokol kesehatan 

(memakai masker, menjaga jarak, dst) 

 

d. SOP Mahasiswa Pulang ke Kota Asal  

 Mahasiswa memeriksa barang bawaan tidak ada satupun yang 

tertinggal 

 Mahasiswa membersihkan kamar sebelum meninggalkan mahad 

 Mahasiswa menyerahkan kunci kamar kepada petugas  

 Keluarga yang menjemput tidak diperbolehkan memasuki area mahad 

 

 

3. SOP Bagi Mahasiswa yang Tinggal di Kost/Kontrakan/Rumah 

a. SOP Masuk ke Kost/Kontrakan/Rumah  

 Mahasiswa segera mengganti baju dan membersihkan diri sesampainya 

di kost/kontrakan/rumah (minimal cuci tangan dan kaki) 

 

b. SOP Selama Mahasiswa Tinggal di Kost/Kontrakan/Rumah  

 Berdoa setiap akan memulai aktivitas 

 Berhati-hati berjabat tangan dengan orang lain 

 Mencuci tangan setiap sebelum dan setelah makan dengan sabun atau 

menggunakan handsanitizer 

 Berhati-hati dengan apa saja yang tersentuh oleh tangan 

 Tidak bersin atau batuk di depan orang lain 

 Menutup mulut saat bersin atau batuk dengan lengan baju 

 Menggunakan masker untuk menutup area hidung dan mulut saat 

keluar kamar 

 Tidak sering mengusap wajah dengan tangan 

 Tidak menggantung baju di jendela 

 Tidak saling bertukar alat makan dan minum dengan orang yang bukan 

keluarga 

 Tidak makan di luar kost/kontrakan/rumah 

 Mengurangi mobilitas pergi keluar kost/kontrakan/rumah 

 Tidak saling pinjam meminjam baju atau handuk atau kain yang 

digunakan untuk tubuh dengan orang  

 Disiplin dalam menjaga jarak dengan orang lain 
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c. SOP Berangkat ke Kampus dari Kost/Kontrakan/Rumah  

 Mahasiswa wajib berangkat ke Kampus 3 dengan menggunakan 

kendaraan pribadi 

 Mahasiswa diharapkan tepat waktu sampai ke Kampus 3 untuk 

mengikuti kegiatan CSL 

 Mahasiswa wajib menunjukkan hasil laboratorium Covid negatif 

kepada petugas di pintu masuk gedung FKIK 

 Mahasiswa wajib mengikuti SOP yang telah ditetapkan saat datang ke 

Kampus 3 

 

d. SOP Mahasiswa Pulang ke Kota Asal (untuk yang tinggal di 

Kost/Kontrakan) 

 Mahasiswa memeriksa barang bawaan tidak ada satupun yang 

tertinggal 

 Mahasiswa membersihkan kamar sebelum meninggalkan 

kost/kontrakan 

 

4. SOP kedatangan di kampus saat CSL Mandiri  

 Mahasiswa secara bergantian dan  menjaga jarak melakukan cuci 

tangan di depan pintu masuk Kampus 3 

 Mahasiswa dilakukan pengecekan suhu oleh Satpam di pintu masuk 

Kampus 3 

 Mahasiswa menuju Ruang Kelas di lantai 1 sesuai dengan pembagian 

kelompok 

 Mahasiswa berada di kelas dengan tetap memperhatikan protokol 

kesehatan 

 Sebelum melakukan CSL Mandiri Mahasiwa wajib menggunakan 

handscoon dan rutin menggunakan handsanitizer setiap 1 jam sekali 

pada handscoon yang digunakan 

 Mahasiswa mengambil alat/manikin di ruang laboran CSL 

 Mahasiswa mulai melaksanakan CSL mandiri dengan pendampingan  

(teknis pendampingan diserahkan pada masing-masing Ko CSL) 

 Setelah selesai kegiatan CSL Mandiri Mahasiswa merapikan ruangan 

dan alat dan mengembalikan ke ruang laboran CSL  lalu menuju 

tempat cuci tangan 

 Mahasiswa menuju kendaraan untuk kembali ke Mahad pada pukul 

16.00 WIB 

 Petugas melakukan disinfeksi ruangan dan alat  
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5. SOP kedatangan di kampus saat OSCE 

 Mahasiswa secara bergantian dan  menjaga jarak melakukan cuci 

tangan di depan pintu masuk Kampus 3 

 Mahasiswa dilakukan pengecekan suhu oleh Satpam di pintu masuk 

Kampus 3 

 Mahasiswa menuju  ruang karantina pre-OSCE di Ruang Tutorial 

 Mahasiswa  menuju  ruang OSCE 

 Setelah ujian selesai, Mahasiswa menuju Ruangan Karantina post-

OSCE di ruang kelas 

 Mahasiswa yang terkendala sinyal saat ujian berdasarkan laporan 

penguji  melakukan ujian ulang untuk bagian yang terlewati 

 Mahasiswa menunggu pengumuman ujian  

 Mahasiswa yang remidi menuju ruang ujian 

 Mahasiswa yang tidak remidi menunggu di ruang kelas dengan tetap 

menjaga protokol kesehatan   

 

6. SOP Selama Berada di Kampus 3  

 Mahasiswa menggunakan masker dan faceshield 

 Mahasiswa menjaga jarak mahasiswa lainnya 

 Mahasiswa menggunakan handscoon saat pembelajaran dan 

handsanitizer rutin tiap jam (hanscone boleh dilepas saat istirahat atau 

sholat 

 Mahasiswa hendaknya mengurangi bicara yang tidak perlu dalam 

rangka mengurangi aerosol 

 Mahasiswa tidak saling pinjam meminjam peralatan sholat atau 

peralatan makan (diwajibkan membawa sendiri) 

 Mahasiswa disarankan membawa bekal makanan atau membeli makan 

di kantin FKIK, dan tidak disarankan membeli makanan dari luar 

(kecuali pesan online) 

 Mahasiswa disarankan makan di kursi kelas masing-masing dan tidak 

diperbolehkan makan di luar ruangan kelas 

 Mahasiswa wajib menjaga kebersihan ruang kelas 

 Mahasiswa tidak diperbolehkan bergerombol di luar ruang kelas 

 Ruang kelas hanya diperbolehkan di isi tidak lebih dari 15 orang 

dengan jarak minimal 1 meter dalam kegiatan apapun, termasuk saat 

waktu istirahat 
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7. SOP Mitigasi Mahasiswa dengan Suspek Covid 

 Setiap malam mahasiswa wajib mengisi link http://kedokteran.uin-

malang.ac.id/konsuldokter sebelum esok hari berangkat ke Kampus 3 

 Bagi mahasiswa yang memiliki resiko berat segera hubungi Satgas 

untuk mendapatkan pengarahan selanjutnya 

 Bagi mahasiswa yang merasakan salah satu gelaja dari demam, batuk, 

pilek, nyeri tenggorokan atau hilang kemampuan penciuman harap 

segera menghubungi Satgas 

 

 

Satgas Covid-19 yang bertugas : 

dr. Christyaji Indradmojo, Sp.EM (08563528107) 

dr. Tias Pramesti Griana, M.Biomed. (081232572327) 
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