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KATA PENGANTAR
Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas segala rahmat dan hidayah- Nya
yang dilimpahkan kepada kita semua.
Dalam rangka menghadapi pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka Terbatas (PTMT),
SMA Negeri 9 Bandung telah menyusun Standar Operasional Prosedur yang berpedoman pada
Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan,

Menteri Agama, Menteri

Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03/KB/2021, Nomor 384 Tahun 2021, Nomor H K.01
.08/MEN KES/4242/2021, Nomor 440-717 Tahun 2021 tentang Panduan Penyelenggaraan
Pembelajaran di Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Imendagri Nomor 39 Tahun
2021 tentang PPKM yang berisi tentang pembelajaran di masa pandemi berlangsung secara
dinamis menyesuaikan risiko kesehatan dan keselamatan masing-masing wilayah. Dan
berpedoman pada Surat Edaran Disdik Provinsi Jawa Barat Nomor. 7480/PK.01.01.24/Sekre
tentang Persiapan PTM 2021.
Panduan ini diharapkan dapat dijadikan acuan bagi semua pihak yang terlibat
sehingga dapat mencapai hasil sesuai harapan khususnya dapat dilaksanakan pada kegiatan
Pembelajaran Tatap Muka Terbatas (PTMT) di SMA Negeri 9 Bandung.
Terima kasih kami ucapkan kepada semua pihak yang telah membantu dalam
terlaksananya kegiatan PTMT di SMA Negeri 9 Bandung ini. Salam sehat untuk semua.
Jangan lupa bahwa “Keselamatan dan kesehatan warga sekolah adalah prioritas utama”
dalam proses persiapan dan pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka Terbatas (PTMT) di
Kota Bandung. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa memberikan jalan kemudahan
kepada kita semua. Aamiin Yaa Rabbal Alamin.

Bandung , Juli 2021
Kepala SMA Negeri 9 Bandung

Drs. H. Suparman, M.M.Pd
NIP. 196509281989031004
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STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PEMBELAJARAN TATAP MUKA TERBATAS (PTMT)
MASA PANDEMI COVID-19
SMA NEGERI 9 BANDUNG
TAHUN 2021/2022
A. Dasar Hukum:
1. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama,
Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/KB/2020, Nomor 516
Tahun 2020, Nomor HK.03.01/Menkes/363/2020, Nomor 440-882 Tahun 2020
tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Tahun Ajaran 2020/2021 dan
Tahun kademik 2020/2021 di Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid19)
2. Imendagri Nomor 39 Tahun 2021 tentang PPKM yang berisi tentang pembelajaran
di masa pandemi berlangsung secara dinamis menyesuaikan risiko kesehatan dan
keselamatan masing-masing wilayah
3. Surat Edaran Disdik Provinsi Jawa Barat Nomor. 7480/PK.01.01.24/Sekre tentang
Persiapan PTM 2021;
4. Prinsip Pembelajaran Tatap Muka Terbatas terkait masa pandemi Covid-19 adalah
kesehatan dan keselamatan yang merupakan prioritas utama bagi peserta didik,
pendidik, tenaga kependidikan dan semua warga satuan pendidikan.

B. Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam Pembelajaran tatap muka Terbatas
SMA Negeri 9 Bandung adalah sebagai berikut:

1. Kesiapan Sekolah, Guru, TAS, dan Orang Tua
1.1 Kesiapan Sekolah
Sekolah memastikan keadaan lingkungan sekolah dalam keadaan bersih dan sehat,
antara lain :
1) Sekolah membentuk Tim Gugus Tugas Covid-19 tingkat sekolah;
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2) Menyiapkan media sosialisasi pencegahan Covid-19 melalui spanduk/banner
yang dipasang di depan sekolah dan tempat tempat strategis di lingkungan
sekolah;
3) Menyediakan alat pengukur suhu (thermo gun) untuk melakukan proses skrining
kesehatan sebelum memasuki lingkungan sekolah;
4) Memastikan kecukupan cairan disinsfektan, sabun cuci tangan, air bersih, di
setiap CTPS (cuci tangan pake sabun), dan cairan pembersih tangan (hand
sanitizer);
5) Menyediakan satu ruang isolasi dilengkapi APD level 1, baju dan celana plastik,
sarung tangan, masker dan face shield;
6) Menyediakan wastafel/ tempat cuci tangan lengkap dengan sabun/hand sanitizer
disekitar pintu gerbang masuk sekolah, di depan kelas dan ditempat-tempat
strategis lainnya sesuai kebutuhan;
7) Menyediakan dan melakukan penyemprotan disinfektan untuk membersihkan
sarana sekolah, laboratorium, ruang ibadah secara periodik;
8) Mengatur jarak bangku didalam kelas, dengan jarak minimal 1,5 meter antara
peserta didik;
9) Meniadakan peralatan ibadah yang digunakan secara umum/bersama;
10) Menyiapkan cadangan masker, jika terdapat peserta didik atau pendidik tidak
membawa masker/masker rusak;
11) Menjaga kebersihan gagang pintu, kebersihan keyboard, kebersihan komputer,
kebersihan kelas, meja dan kursi belajar dengan disinfeksi setiap hari, termasuk
lingkungan sekolah;
12) Tidak membuka kantin sekolah, dan menganjurkan peserta didik untuk
membawa makanan dari rumah;
13) Menutup tempat bermain atau berkumpul;
14) Sekolah menyiapkan dukungan Unit Kesehatan Sekolah (UKS) dan tenaga
kesehatan;
15) Sekolah menyiapkan kotak sampah khusus untuk pembuangan masker bekas,
dan memusnahkannya segera setiap hari;
16) Pihak sekolah membuat jadwal pembelajaran dengan menggunakan sistem shift
dengan durasi jam belajar paling lama 3,5 jam tanpa istirahat dan dilanjutkan
dengan shift berikutnya;
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17) Untuk kegiatan upacara bendera, olahraga, dan ekstrakurikuler sementara waktu
di tiadakan;
18) Membuat pengaturan lalu lintas warga sekolah (pintu masuk dan pintu keluar
dibedakan).

1.2 Kesiapan Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Pendidik dan Tenaga Kependidikan memastikan standar kesiapan dalam rangka
mengikuti pembelajaran di sekolah, antara lain :

1) Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam keadaan sehat, Jika mempunyai
penyakit diabetes, penyakit jantung, paru dan pembuluh darah, kehamilan,
kanker, atau daya tahan tubuh lemah atau menurun, tidak disarankan untuk
mengikuti kegiatan belajar mengajar di sekolah;
2) Sebelum berangkat sekolah untuk sarapan pagi terlebih dahulu agar kondisi
badan tetap stabil;
3) Selalu menggunakan masker serta hand sanitizer;
4) Tidak menggunakan jam tangan atau perhiasan;
5) Membawa bekal makanan dan minuman dari rumah;

1.3 Kesiapan Orang Tua Peserta Didik
Orang Tua Peserta didik memastikan standar kesiapan putra/putrinya dalam
rangka mengikuti pembelajaran di sekolah, antara lain:

1) Sebelum berangkat ke sekolah, orang tua memastikan bahwa peserta didik dalam
kondisi sehat (suhu badan normal, tidak batuk, pilek, gangguan kulit, mata,
muntah, diare, tidak selera makan atau keluhan lain;
2) Sebelum berangkat sekolah selalu memberi sarapan pagi teriebih dahulu pada
putra/putrinya agar kondisi badan tetap stabil;
3) Mengingatkan untuk selalu membawa dan menggunakan masker dan
cadangannya serta sedia hand sanitizer;
4) Memastikan tidak menggunakan jam tangan atau perhiasan;
5) Memberi bekal makanan dan minuman dari rumah;
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6) Memastikan putra/putrinya untuk membawa buku, perlengkapan/alat tulis sendiri
menghindari meminjam pada teman:
7) Mengingatkan putra/putrinya untuk membawa perlengkapan alat sholat pribadi;
8) Mengingatkan pada putra/putrinya untuk langsung menuju ke sekolah (tidak
mampir-mampir)
9) Jika mengantar dan menjemput hendaknya berhenti di lokasi yang ditentukan dan
di luar sekolah, serta dilarang menunggu atau berkerumun selama mengantar atau
menjemput.

II. SOP Lingkungan Sekolah
2.1 SOP Tempat Parkir
1)

2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Guru atau tamu yang membawa kendaraan pribadi jika sudah
diperiksa suhu ≥ 37,30C memarkir kendaraan di tempat yang
telah disediakan.
Dilengkapi tanda alur masuk dan keluar.
Kendaraan diparkir berdasarkan tempat yang sudah
ditandai pembatas/ partisi/tanda lainnya.
Petugas menyemprotkan desinfektan pada kendaraan yang diparkir.
Dilengkapi tempat CTPS dengan air bersih yang mengalir.
Pemilik kendaraan memperhatikan jarak/jeda waktu ketika
masuk dan keluar
Ditambahkan pengeras suara untuk menertibkan orang orang di
tempat parkir
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2.2 Protokol / SOP Kedatangan Peserta Didik
1) Antar jemput pribadi,
1) Kendaraan roda empat
1) Kendaraan roda empat parkir di depan gerbang/halaman/loby
sekolah/tempat yang ditentukan sekolah dan pengantar tidak
boleh turun dari kendaraan.
2) Murid turun dari mobil dengan menggunakan masker kain tiga
lapis atau masker bedah yang menutupi hidung dan mulut
sampai dagu dan dijemput/diturunkan/disambut oleh security
dari dalam mobil.
3) Murid menuju pintu gerbang dan mengucapkan salam kepada
guru/petugas piket dengan tetap menjaga jarak aman minimal
1,5 m.
4) Guru/petugas sekolah menyambut kedatangan murid dengan
menjawab salam kemudian memeriksa suhu badan dengan
thermogun (pengukur suhu tembak). Jika suhu murid ≥ 37,3 oC
atau ada riwayat demam dipersilakan untuk tinggal dulu di
rumah, dan atau dipersilakan untuk ke ruang isolasi.
5) Guru/petugas sekolah mempersilakan murid untuk CTPS
dengan air mengalir terlebih dahulu selama ±20 detik pada
tempat yang disediakan dengan tetap menjaga jarak aman
minimal 1,5 m.
6) Murid mengeringkan tangan dengan tisu yang telah disiapkan.
7) Murid menuju ke ruang kelas yang telah ditentukan dengan
tetap memakai masker dan menjaga jarak aman minimal 1,5 m.
8) Murid tidak melakukan percakapan antar teman selama
perjalanan menuju kelas.
9) Murid masuk kelas dengan tertib sesuai arahan guru.

Satgas Covid-19 SMA Negeri 9 Bandung
Hotline: 0811-2198-972
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ALUR ANTAR JEMPUT PRIBADI MENGGUNAKAN KENDARAAN
RODA EMPAT

2) Roda dua
1) Kendaraan roda dua parkir/berhenti di depan gerbang/halaman
sekolah.
2) Peserta didik dengan memakai masker kain tiga lapis/masker
sekali pakai/masker bedah yang menutupi hidung dan mulut
sampai dagu turun dari motor dan menuju pintu gerbang serta
mengucapkan salam kepada guru dengan sopan namun cukup
lisan dengan tetap menjaga jarak aman minimal 1,5 m.
3)

Guru atau petugas sekolah menyambut kedatangan peserta
didik dengan menjawab salam kemudian memeriksa suhu
badan dengan thermogun (pengukur suhu tembak). . Jika suhu
peserta didik ≥ 37,30C atau ada riwayat demam dipersilakan
untuk tinggal dulu di rumah, dan atau di dipersilakan untuk ke
ruang isolasi.

4) Guru atau petugas sekolah mempersilakan peserta didik untuk
mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir terlebih dahulu
selama ±20 detik pada tempat yang disediakan dengan tetap
menjaga jarak aman minimal 1,5 m.
5) Peserta didik mengeringkan tangan dengan tisu yang telah
disediakan.
6)

Peserta didik menuju ke ruang kelas dengan tetap menjaga
jarak aman minimal 1,5 m.

7) Peserta didik tidak melakukan percakapan antar
teman selama perjalanan menuju kelas.
8) Peserta didik masuk kelas dengan tertib sesuai arahan guru.
Satgas Covid-19 SMA Negeri 9 Bandung
Hotline: 0811-2198-972
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2) Antar Jemput Sekolah/Masyarakat,
1) Supir sudah memakai masker kain 3 (tiga) lapis atau
masker sekali pakai/masker bedah yang menutupi hidung
dan mulut sampai dagu. Masker kain digunakan setiap 4
jam atau sebelum 4 jam saat sudah lembab/basah.
2) Supir menjemput peserta didik yang sudah menggunakan
perlengkapan protokol kesehatan.
3) Peserta didik dipastikan dalam kondisi sehat.
4) Tempat duduk diatur dengan berjarak.
ALUR KEDATANGAN DENGAN JEMPUTAN KE SEKOLAH

3) Angkutan Umum,
1) Peserta didik dengan memakai masker kain 3 (tiga) lapis atau
masker sekali pakai/masker bedah yang menutupi hidung dan
mulut sampai dagu. Masker kain digunakan setiap 4 (empat)
jam atau sebelum 4 (empat) jam saat sudah lembab/basah
turun dari angkutan umum dan menuju pintu gerbang sekolah.
2) Peserta didik menuju pintu gerbang/halaman sekolah dan
mengucapkan salam kepada guru secara lisan dengan tetap
menjaga jarak aman minimal 1,5 meter.
3) Guru atau petugas sekolah menyambut kedatangan peserta
didik dengan menjawab salam kemudian memeriksa suhu
badan dengan thermogun (pengukur suhu tembak).
4) Jika suhu peserta didik ≥37,3C atau ada riwayat demam
dipersilakan untuk tinggal dulu di rumah.
Satgas Covid-19 SMA Negeri 9 Bandung
Hotline: 0811-2198-972
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5) Guru atau petugas sekolah mempersilakan peserta didik untuk
CTPS dengan air bersih yang mengalir terlebih dahulu selama
±20 detik pada tempat yang disediakan dengan tetap menjaga
jarak aman minimal 1,5 m.
6) Peserta didik mengeringkan tangan dengan tisu yang telah
disiapkan.
7) Peserta didik menuju ke ruang kelas dengan tetap menjaga
jarak aman minimal 1,5 m.
8) Peserta didik tidak melakukan percakapan antar teman selama
perjalanan menuju kelas.
9) Peserta didik masuk kelas dengan tertib sesuai arahan guru.

4) Jalan kaki,
1) Peserta didik menggunakan masker kain 3 (tiga) lapis atau
masker sekali pakai/masker bedah yang menutupi hidung dan
mulut sampai dagu. Masker kain digunakan setiap 4 jam atau
sebelum 4 jam saat sudah lembab/basah.
2) Peserta didik berjalan menuju sekolah dengan hati-hati pada
jalur pejalan kaki dengan tetap menjaga jarak aman minimal
1,5 m.
3) Peserta didik berbaris dengan menjaga jarak aman minimal
1,5 m di depan gerbang masuk ke sekolah dan mengucapkan
salam kepada guru dengan tetap menjaga jarak aman minimal
1,5 m.
4) Guru atau petugas sekolah menyambut kedatangan peserta
didik dengan menjawab salam kemudian memeriksa suhu
badan
dengan thermogun (pengukur suhu tembak)..
5) Jika suhu peserta didik ≥37,3 C atau ada riwayat demam
dipersilakan untuk tinggal dulu di rumah.
6) Guru atau petugas sekolah mempersilakan peserta didik
untuk mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir terlebih
dahulu selama ±20 detik pada tempat yang disediakan dengan
tetap menjaga jarak aman minimal 1,5 m.
7) Peserta didik mengeringkan tangan dengan tisu yang telah
disiapkan.
8) Peserta didik menuju ke ruang kelas dengan tetap menjaga
jarak aman minimal 1,5 m.
9) Peserta didik tidak melakukan percakapan antar teman
Satgas Covid-19 SMA Negeri 9 Bandung
Hotline: 0811-2198-972
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selama perjalanan menuju kelas.
10) Peserta didik masuk kelas dengan tertib sesuai arahan guru.

ALUR KEDATANGAN MURID DENGAN JALAN KAKI

5) Sepeda
1)

2)

3)

4)

5)

6)
7)
8)

Peserta didik menggunakan masker kain 3 (tiga) lapis atau
masker sekali pakai/masker bedah yang menutupi hidung
dan mulut sampai dagu. Masker kain digunakan setiap 4
(empat) jam atau sebelum 4 jam saat sudah lembab/basah.
Peserta didik berbaris di depan gerbang masuk dengan tetap
memegang sepeda dan menjaga jarak aman minimal 1,5 m
dan mengucapkan salam kepada guru/petugas piket.
Guru atau petugas sekolah menyambut kedatangan peserta
didik dengan menjawab salam kemudian memeriksa suhu
badan dengan thermogun (pengukur suhu tembak). Jika suhu
peserta didik 37,50C atau ada riwayat demam dipersilakan
untuk tinggal dulu di rumah, atau di dipersilakan untuk ke
ruang isolasi.
Peserta didik menyimpan/memarkir sepeda di tempat yang
sudah disediakan sekolah dengan jarak minimal antar sepeda
1,5 meter.
Peserta didik mencuci tangan menggunakan sabun dan air
mengalir terlebih dahulu selama ±20 detik pada tempat yang
disediakan dengan tetap menjaga jarak aman minimal 1,5
meter.
Peserta didik menuju ke ruang kelas dengan tetap menjaga
jarak aman minimal 1,5 meter.
Peserta didik tidak melakukan percakapan antar teman
selama perjalanan menuju kelas.
Peserta didik masuk kelas dengan tertib sesuai arahan guru.

Satgas Covid-19 SMA Negeri 9 Bandung
Hotline: 0811-2198-972
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ALUR KEDATANGAN MURID MENGGUNAKAN SEPEDA

2.3 Protokol/SOP kedatangan Guru/KS/Tendik lainya
1) Sebelum berangkat sebaiknya sarapan dengan mengonsumsi
makanan mengandung gizi seimbang;
2) Memastikan diri dalam kondisi sehat dan tidak memiliki gejala
umum seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, sesak nafas,
sakit kepala, mual/muntah, diare, hilangnya indra penciuman,
hilangnya kemampuan indra perasa;
3) Menggunakan masker kain 3 (tiga) lapis atau masker sekali
pakai/masker bedah yang menutupi hidung dan mulut sampai dagu.
Masker kain digunakan setiap 4 jam atau sebelum 4 jam saat sudah
lembab/basah .
4) Sebaiknya membawa cairan pembersih tangan (hand sanitizer);
5) Membawa makanan dan minuman sesuai kebutuhan;
6) Wajib membawa perlengkapan pribadi seperti alat ibadah dan alat
makan minum;
7) Jika menggunakan transportasi publik sebaiknya tetap menjaga
jarak minimal 1,5 meter, hindari menyentuh permukaan bendabenda, tidak menyentuh hidung, mata, dan mulut, serta menerapkan
etika batuk dan bersin.
8) Memasuki gerbang sekolah diperiksa suhu tubuh dengan thermogun
(pengukur suhu tembak). oleh petugas. Jika suhu tubuh≥ 37,30C
yang bersangkutan dipisahkan di ruang isolasi sementara untuk
menunggu tindakan selanjutnya (pihak sekolah menghubungi
puskesmas atau Satgas COVID-19 terdekat);
9) Melakukan CTPS (Cuci Tangan Pakai Sabun) dengan air yang
mengalir;
Satgas Covid-19 SMA Negeri 9 Bandung
Hotline: 0811-2198-972
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10) Bagi yang menggunakan kendaraan umum sebaiknya memakai jaket
dan melepaskannya setelah sampai di sekolah dan atau mengganti
pakaian yang dipakai dalam perjalanan dan menyimpannya dalam
kantong plastik;
11) Memastikan ruang kerja sudah bersih dan sudah disemprot
desinfektan.;
12) Selama berada di sekolah tetap menjaga jarak aman minimal 1,5
meter;
ALUR KEDATANGAN GURU/KS/ TENDIK LAINNYA

2.4 Protokol/SOP Pengantar
1) Seluruh pengantar/penjemput peserta didik ke sekolah dipastikan
dalam keadaan sehat, tidak memiliki gejala: suhu tubuh ≥ 37,3 0C,
tidak ada keluhan batuk, pilek, sakit tenggorokan, dan/atau sesak
napas.
2) Seluruh pengantar/penjemput peserta didik ke sekolah wajib
menggunakan masker
3) Seluruh pengantar/penjemput peserta didik yang menggunakan
kendaraan roda empat, wajib membuka jendela, dan jumlah
penumpang 50% dari kapasitas mobil
4) Seluruh pengantar/penjemput peserta didik yang menggunakan
kendaraan roda empat, hanya diperkenankan mengantar sampai
gerbang/lobby/ tempat yang telah disediakan sekolah tanpa turun dari
kendaraan.
5) Bagi pengantar/penjemput yang menggunakan kendaraan roda dua
tetap selalu menjaga jarak aman.
6) Bagi yang berjalan kaki, pengantar/penjemput peserta didik sampai di
Satgas Covid-19 SMA Negeri 9 Bandung
Hotline: 0811-2198-972
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tempat yang telah ditetapkan sekolah dan wajib mengikuti protokol
kesehatan yang telah ditetapkan

ALUR PENGANTAR/PENJEMPUT

Satgas Covid-19 SMA Negeri 9 Bandung
Hotline: 0811-2198-972
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2.5 Protokol masuk sekolah
1) Mobil jemputan berhenti di depan pintu gerbang/halaman sekolah dan parkir
pada tempat yang aman.
2) Peserta didik keluar dari mobil dengan memakai masker kain 3 (tiga) lapis
atau masker sekali pakai/masker bedah yang menutupi hidung dan mulut
sampai dagu. Masker kain digunakan setiap 4 jam atau sebelum 4 jam saat
sudah lembab/basah menuju pintu gerbang/halaman sekolah dan mengucapkan
salam kepada guru dengan tetap menjaga jarak aman minimal 1,5 meter.
3) Guru/Petugas sekolah menyambut kedatangan peserta didik dengan menjawab
salam kemudian memeriksa suhu badan dengan thermogun (pengukur suhu
tembak). Jika suhu peserta didik ≥37, 30 C atau ada riwayat demam
dipersilakan untuk tinggal dulu di rumah, dan atau di dipersilakan untuk ke
ruang isolasi.
4) Guru/petugas sekolah mempersilakan peserta didik untuk CTPS terlebih
dahulu selama ±20 detik pada tempat yang disediakan dengan tetap menjaga
jarak aman minimal 1,5 meter.
5) Peserta didik mengeringkan tangan dengan tisu yang telah disiapkan.
6) Peserta didik menuju ke ruang kelas dengan tetap menjaga jarak aman
minimal 1,5 meter.
7) Peserta didik tidak melakukan percakapan antar teman selama perjalanan
menuju kelas.
8) Peserta didik masuk kelas dengan tertib sesuai arahan guru.

2.6 Protokol/ SOP Tamu
1) Seluruh tamu wajib menggunakan masker kain 3 (tiga) lapis atau masker sekali
pakai/masker bedah yang menutupi hidung dan mulut sampai dagu. Masker
kain digunakan setiap 4 jam atau sebelum 4 jam saat sudah lembab/basah.
2) Bagi tamu yang tidak menggunakan masker diarahkan untuk kembali/pulang.
3) Setiap tamu yang menggunakan kendaraan roda empat, wajib membuka jendela
dan bagi yang menggunakan kendaraan roda dua tidak diperkenankan
berboncengan.
4) Setiap tamu ketika masuk area sekolah wajib diperiksa suhu menggunakan
thermo gun.
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5) Bila ada tamu bersuhu tubuh ≥ 37,30C diminta untuk kembali atau pulang.
6) Seluruh tamu wajib mencuci tangan menggunakan sabun /hand sanitizer.
7) Tamu eksternal wajib menyampaikan kepentingannya kepada satuan
pengaman sekolah.
8) Setiap tamu wajib mengisi buku tamu secara lengkap dengan nama,
alamat, nomor hp, dan tujuan kunjungan dengan alat tulis yang dibawa
sendiri atau atau alat tulis yang disediakan sekolah.
9) Setiap tamu membuka alas kaki ketika memasuki ruang penerima tamu di
sekolah.
10) Jika harus menunggu, duduk di ruang tunggu (lobby), setiap tamu harus
tetap menjaga jarak aman.
11) Setiap tamu harus menggunakan waktu kunjungan seefektif mungkin.

ALUR PROTOKOL KEDATANGAN TAMU

2.7 Protokol peserta didik di lingkungan sekolah (mulai masuk gerbang sampai
peserta didik masuk kelas, keluar kelas s.d di rumah)
1. Saat Masuk Gerbang Sekolah
1) Guru atau petugas piket senantiasa mengawasi alur peserta didik dari mulai pintu

masuk gerbang sampai kelas dengan menggunakan masker kain 3 (tiga) lapis atau
masker sekali pakai/masker bedah yang menutupi hidung dan mulut sampai dagu.
Masker kain digunakan setiap 4 jam atau sebelum 4 (empat) jam saat sudah
lembab/basah.
2) Peserta didik menggunakan masker kain 3 (tiga) lapis atau masker sekali
pakai/masker bedah yang menutupi hidung dan mulut sampai dagu. Masker kain
digunakan setiap 4 (empat) jam atau sebelum 4 (empat) jam saat sudah
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lembab/basah.
3) Peserta didik berbaris dengan menjaga jarak aman 1,5 m di depan masuk pintu kelas

sesuai alur yang sudah ditetapkan (bisa dengan tanda panah)
4) Peserta didik melakukan pengukuran suhu tubuh oleh petugas/guru piket yakni
5)
6)
7)
8)

≥37,3oC.
Peserta didik melakukan CTPS dengan air mengalir selama 20-30 detik.
Peserta didik menjaga jarak aman sekitar 1, 5 meter menuju kelas (tidak
berkerumun/bergerombol).
Peserta didik tidak melakukan percakapan antar teman selama perjalanan menuju
kelas.
Peserta didik masuk kelas dengan tertib sesuai arahan guru.
ALUR MURID SELAMA BERADA DI LINGKUNGAN SEKOLAH
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2. Saat Masuk dan Selama di Kelas
1) Guru sudah berada di kelas 15 menit sebelum kedatangan peserta didik.
2) Guru memberi arahan selama kegiatan belajar mengajar di kelas.
3) Guru mengunakan masker kain 3 (tiga) lapis atau masker sekali pakai/masker bedah
yang menutupi hidung dan mulut sampai dagu. Masker kain digunakan setiap 4
(empat) jam atau sebelum 4 (empat) jam saat sudah lembab/basah
4) Peserta didik menggunakan masker kain 3 (tiga) lapis atau masker sekali
pakai/masker bedah yang menutupi hidung dan mulut sampai dagu. Masker kain
digunakan setiap 4 (empat) jam atau sebelum 4 (empat) jam saat sudah
lembab/basah.
5) Peserta didik dilarang membuka masker, menukar masker, atau memegang masker
teman bila mau mengganti masker meminta izin ke luar kepada guru.
6) Peserta didik membawa tempat masker kotor dari rumah (contoh kantong plastik
keresek).
7) Peserta didik duduk di kelas dengan jarak 1,5 meter.
8) Peserta didik duduk di tempat yang sudah diberi tanda /simbol oleh sekolah.
9) Peserta didik menggunakan alat tulis sendiri tidak diperbolehkan meminjam dari
teman.
10) Peserta didik tetap duduk dengan tertib selama kegiatan belajar
11) Jika peserta didik mendapat kesulitan/masalah dalam kegiatan belajar tanyakan
kepada guru tanpa membuka masker dan tetap duduk di tempatnya.
12) Jika peserta didik ada keperluan ke luar kelas harus seizin guru, dengan
mengangkat tangan dan tidak langsung ke luar.
13) Pada saat istirahat peserta didik tetap di kursinya dengan membuka bekal makanan
yang sudah dibawa dari rumahnya masing-masing.
14) Apabila sudah selesai makan peserta didik merapikan kembali alat-alat makannya.
15) Peserta didik tidak diperkenankan meminjam alat makan/minum temannya.
16) Peserta didik mencuci tangan dengan handsanitizer

bila

sewaktu-

waktu

diperlukan.
17) Peserta didik tetap melanjutkan pembelajaran dengan tertib dan tenang sampai
waktu belajar selesai dengan menggunakan masker.
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ALUR MASUK DAN SELAMA MURID DI SEKOLAH

3. Saat Ke Luar Kelas
1) Guru memberi arahan pada saat peserta didik ke luar kelas
2) Guru memakai masker kain 3 (tiga) lapis atau masker sekali pakai/masker
bedah yang menutupi hidung dan mulut sampai dagu. Masker kain digunakan
setiap 4 (empat) jam atau sebelum (empat) jam saat sudah lembab/basah.
3) Peserta didik menggunakan masker kain 3 (tiga) lapis atau masker sekali
pakai/masker bedah yang menutupi hidung dan mulut sampai dagu. Masker
kain digunakan setiap 4 (empat) jam atau sebelum 4 (empat) jam saat sudah
lembab/basah.
4) Peserta didik keluar kelas satu persatu dengan jarak 1,5 meter (guru bisa
mengabsennya satu persatu).
5) Peserta didik melakukan CTPS dengan air mengalir selama 20- 30 detik.
6) Peserta didik menjaga jarak aman sekitar 1,5 meter menuju gerbang sekolah
(tidak berkerumun/bergerombol).
7) Peserta didik tidak melakukan percakapan antar teman selama perjalanan
menuju gerbang sekolah.
8) Peserta didik senantiasa menutup hidung/mulut saat batuk atau bersin selama
perjalanan menuju gerbang sekolah.
9) Peserta didik berbaris dengan menjaga jarak aman aman di depan masuk pintu
gerbang sekolah.
10) Peserta

didik

diukur suhu

tubuhnya

oleh petugas/guru

piket yakni ≥37,3oC.
11) Peserta didik pulang langsung ke rumah masing-masing dan tidak bermain.
12) Sesampai di rumah Peserta didik meletakkan sepatu dan barang- barang di
Satgas Covid-19 SMA Negeri 9 Bandung
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luar.
13) Peserta didik langsung membersihkan badan/mandi.
14) Guru selalu mengingatkan peserta didik untuk tetap menjaga kesehatan
dengan senantiasa: cek suhu, menggunakan masker, menjaga jarak aman,
rajin CTPS.

ALUR MURID KELUAR KELAS

3. Pembelajaran
1) Tahapan Kegiatan

a. Protokol Fasilitas Ruang Kelas
1) Bagi sekolah yang memiliki fasilitas rak sepatu peserta didik dan guru yang
diletakkan di depan kelas, maka rak sepatu diberi nomor absen atau simbol
lainnya dengan memperhatikan jarak. Bagi sekolah yang tidak memiliki fasilitas
rak sepatu, maka sepatu yang telah dibuka dimasukkan ke dalam plastik
diletakkan di bawah meja siwa masing – masing.
2) Menata meja dan kursi peserta didik maksimal 50% dari kapasitas kelas,
dengan memberi jarak 1,5 meter.
3) Setiap meja diberi tanda (nama/no absen atau simbol lainnya).
4) Peserta didik tidak boleh berganti meja dan kursi
5) Menata meja dan kursi guru dengan memberi jarak dengan meja dan kursi
peserta didik.
Satgas Covid-19 SMA Negeri 9 Bandung
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6) Menyediakan hand sanitizer.
7) Dianjurkan menyediakan tisu kering dan tisu basah atau media untuk
mengeringkan tangan.
8) Sekolah wajib menyediakan masker cadangan.
9) Bagi sekolah yang menyediakan fasilitas face shield atau pelindung wajah
untuk murid/PTK, maka wajib memberi nama pada plastik face shield
atau pelindung wajah dan tidak boleh dipinjamkan.
10) Memajang jadwal pelajaran dan jadwal mencuci tangan yang telah
dikoordinasikan dengan bagian manajemen sekolah.
11) Memajang aturan atau tata cara keluar dan masuk kelas.
12) Bagi sekolah yang menyediakan rak peralatan belajar peserta didik, agar
memperhatikan pengaturan waktu pengambilan dan pengembalian
peralatan belajar.
13) Tersedianya alat pendukung kegiatan pembelajaran (spidol white board,
penghapus white borad, dan peralatan pendukung lainnya) yang sudah
disterilkan sebelumnya dan tidak bergantian.
14) Setiap kelas menyediakan tong sampah.
15) Tersedianya ventilasi udara yang cukup baik (pintu dan jendela kelas selalu
dalam keadaan terbuka).
ALUR FASILITAS KELAS

b. Protokol aktivitas di dalam kelas
1) Guru hadir lima belas menit sebelum peserta didik memasuki ruangan
kelas.
Satgas Covid-19 SMA Negeri 9 Bandung
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2) Guru wajib menggunakan masker kain 3 (tiga) lapis atau masker sekali
pakai/masker bedah yang menutupi hidung dan mulut sampai dagu.
3) Masker kain digunakan setiap 4 jam atau sebelum 4 jam saat sudah
lembab/basah.
4) Guru tidak mengenakan sepatu (bagi sekolah yang memiliki aturan masuk
kelas membuka sepatu) kecuali menggunakan kaos kaki atau mengganti
alas kakinya dengan alas kaki yang berada di sekolah (bagi sekolah yang
memiliki aturan dan kebiasaan menyimpan sandal/alas kaki lainnya di
sekolah).
5) Peserta didik masuk ke dalam kelas langsung menuju meja dan kursi
sesuai nomor absen/nama/simbol lainnya yang telah terpasang di meja
masing – masing.
6) Peserta didik tidak menggunakan sepatu hanya memakai kaos kaki kecuali
mengganti alas kaki yang tersedia di depan kelas atau sekolah (bagi
sekolah yang menerapkan aturan membuka sepatu ketika di dalam kelas).
7) Peserta didik tidak diperbolehkan pindah ke tempat duduk peserta didik
lainnya selama berada di dalam kelas.
8) Peserta didik dilarang meminjamkan alat tulisnya kepada peserta didik
lainnya.
9) Proses kegiatan pembelajaran di kelas hanya membahas materi inti dari
Kompetensi Dasar Prasyarat dan Esensial, untuk kegiatan Penilaian Harian
disesuaikan dengan kondisi sekolah masing-masing.
10) Jika ada tugas peserta didik pada pertemuan sebelumnya yang harus
dikumpulkan secara luring, maka sebelum pulang peserta didik
meletakkan tugasnya di meja masing masing.
11) Ketika jam istirahat, peserta didik memanfaatkan waktu didalam kelas
untuk makan dan minum dikursi dan meja masing-masing dengan tidak
meninggalkan sampah.
12) Jika peserta didik akan ke toilet pada saat jam pelajaran berlangsung,
peserta didik meminta izin kepada guru dan diantar oleh petugas piket
dengan menjaga jarak dan menerapkan protokol kesehatan.
13) Setelah pembelajaran selesai, guru memimpin do’a kemudian peserta
didik dipersilahkan keluar kelas dengan bergantian dan tetap dalam
Satgas Covid-19 SMA Negeri 9 Bandung
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pantauan guru.
14) Setelah digunakan, kelas disemprot desinfektan oleh petugas kebersihan
sekolah.
ALUR AKTIVIAS GURU DAN MURID DI DALAM KELAS

4. Protokol Pembagian Kehadiran (Shift) Peserta Didik di Kelas
Protokol shifting/kelas berikut dilakukan disaat situasi memasuki masa
kebiasaan baru dengan pembagian kelas awal dan kelas berikutnya, sekolah
atau satuan pendidikan memperhatikan:
1) Persiapan kepulangan peserta didik kelas awal (sesuai protokol
kepulangan),

5

menit

sebelum

bel

berbunyi,

peserta

didik

membersihkan tempat belajar dari sampah, kemudian CTPS dengan air
mengalir.
2) Petugas satuan pengaman sekolah menyambut kedatangan peserta didik
kelas

berikutnya

(protokol

kedatangan

di

gerbang

sekolah),

pemeriksaan masker, desinfektan dan pengukuran suhu, kemudian
peserta didik diarahkan ke tempat transit/halaman sekolah bagi yang
datang lebih dulu dan telah melewati pos pintu gerbang sambil
menunggu bel kepulangan kelas sesi sebelumnya peserta didik
diperkenankan membaca buku yang dibawa, bila perlu disiapkan buku
di tempat transit/halaman sekolah duduk dengan tetap memperhatikan
jarak aman. Bila kedatangan sudah bel pulang, peserta didik langsung
berbaris menunggu giliran masuk kelas.
3) Membunyikan bel kepulangan tepat waktu, kepulangan tiap kelas
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dibedakan waktu sekitar minimal 30 menit atau sesuai jadwal
kedatangan, peserta didik yang datang untuk kelas berikutnya agar
bersabar menunggu hingga kelas kosong dan selesai didesinfektan oleh
petugas, peserta didik berbaris di lapangan dengan jarak aman.
4) Petugas satuan pengaman sekolah membantu seluruh warga sekolah
untuk mematuhi alur kedatangan dan kepulangan sesuai tanda yang
sudah ditetapkan.
5) Peserta didik yang telah keluar kelas tidak diperkenankan bermain di
lapangan, langsung menuju pintu gerbang kepulangan untuk di cek
kembali suhu dan didesinfektan. Guru kelas dan petugas satuan
pengaman sekolah tetap mengawasi peserta didik
6) Metode shift awal dan shift berikutnya disesuaikan dengan kondisi
sekolah masing-masing dengan tetap mengantisipasi terjadinya
kerumunan pada saat datang dan pulang peserta didik.
Contoh:
Minggu Pertama Kelas X

PTM

Kelas XI

PJJ

Kelas XII

PJJ

Minggu Kedua Kelas XI

PTM

Kelas X

PJJ

Kelas XII

PJJ

Minggu Ketiga Kelas XII

PTM

Kelas X

PJJ

Kelas XI

PJJ
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ALUR PROTOKOL PEMBAGIAN KEHADIRAN (SHIFT) PESERTA DIDIK DI KELAS

Pada masa uji coba dan masa transisi, kantin sekolah dan pedagang
diluar sekolah tidak diperkenankan untuk dibuka/berjualan, hal ini sesuai SKB
4 menteri terbaru karena itu perlu diperhatikan protokol jam istirahat di dalam
kelas, sebagai berikut:
5. Protokol jam istirahat (jeda antar pelajaran) di dalam kelas
Selama jam istirahat guru mendampingi peserta didik di kelas dalam:
1) merapikan alat belajar dan menyimpannya dengan benar dan tertib.
2) Melakukan CTPS di air mengalir atau menggunakan hand sanitizer secara

tertib dan bergantian.
3) Memastikan peserta didik berada di bangku masing-masing ketika makan, tidak

bersenda gurau, dan tidak bertukar makanan.
4) Berdoa sebelum dan sesudah makan.
5) merapikan tempat makan, memakai kembali masker dan CTPS secara

bergantian.
6) Memanfaatkan waktu istirahat yang masih ada, contoh dengan membaca buku atau

aktivitas lain dengan tidak berpindah dari meja masing-masing.
Satgas Covid-19 SMA Negeri 9 Bandung
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PROTOKOL JAM ISTIRAHAT (PERGANTIAN JAM BELAJAR) DI DALAM KELAS

6. Protokol layanan laboratorium, perpustakaan, dan ketatausahaan sekolah
1) Protokol Layanan Laboratorium Komputer dan Multimedia
1) Guru dan laboran sebagai Penanggung Jawab selama kegiatan di
laboratorium berlangsung.
2) Jumlah peserta didik maksimal. 50% dari kapasitas laboratorium
3)

Metode shift awal dan shift berikutnya disesuaikan dengan kondisi
sekolah masing-masing dengan tetap mengantisipasi terjadinya
kerumunan pada saat masuk dan keluar ruangan.
Contoh : Shift 1 : 07.00-08.10.
Shift 2 : 09.30-10.40
Diberikan jeda waktu untuk melakukan disinfeksi ruangan.
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4) Membuka pintu dan jendela agar sirkulasi udara cukup untuk
menghindari resiko terinfeksi di ruangan (AC dalam keadaan mati, bagi
lab. dengan fasilitas AC)
5) Melakukan protokol kesehatan sebelum, selama dan setelah memasuki
ruangan laboratorium: CTPS dengan air mengalir, jaga jarak aman 1.5
meter, dan memakai masker.
6) Menggunakan sarung tangan (lateks/plastik) ang diberikan laboran (jika
peserta didik tidak membawa)
7) Dianjurkan kepada guru PJ, laboran dan peserta didik untuk melepaskan
alas kaki dan menyimpan pada kantong plastik yang dibawa dari rumah
dan diletakkan pada tempat yang disiapkan secara bergantian satu
persatu.
8) Adanya sekat disetiap alat laboratorium yang dioperasikan siswa.
9) Meminimalisisr penggunaan alat laboratorium secara bergantian atau
melakukan disinfeksi terhadap setiap alat yang telah digunakan Selama
praktikum berbicara seperlunya.

10) Dilarang makan dan minum selama di laboratorium.
11) Dilarang membawa peralatan laboratorium keluar ruangan tanpa izin
guru.
12) Jika selama proses pembelajaran di laboratorium memiliki keluhan
gejala umum seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, sesak
nafas, sakit kepala, mual/muntah, diare, hilangnya kemampuan indra
penciuman atau hilangnya kemampuan indra perasa; segera lapor guru
atau laboran
13) Setelah laboratorium digunakan, dilakukan sterilisasi peralatan dan
ruangan dengan desinfektan yang aman bagi peserta didik.
14) Menyediakan tempat sampah medis untuk limbah sarung tangan dan
masker.

2) Protokol Layanan Laboratorium IPA
1) Guru dan laboran sebagai penanggung jawab selama kegiatan di
laboratorium IPA berlangsung.
2) Pengguna dan petugas laboratorium dibatasi maksimal 50% dari total
kapasitas ruang laboratorium, atau perbandingan luas laboratorium
dengan pengguna adalah 2 m2: 1 pengguna. Contoh: Luas
laboratorium 20 m2 hanya diperbolehkan untuk 10 pengguna.
3) Pengguna laboratorium wajib CTPS dengan air mengalir sebelum
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memasuki laboratorium, jaga jarak aman 1.5 meter, dan memakai
masker.
4) Metode shift awal dan shift berikutnya disesuaikan dengan kondisi

sekolah masing-masing dengan tetap mengantisipasi terjadinya
kerumunan pada saat masuk dan keluar ruangan.
Contoh: Shift 1: 07.00-08.10.
Shift 2: 09.30-10.40

5) Diberikan jeda waktu untuk melakukan disinfeksi ruangan.
6) Membuka pintu dan jendela agar sirkulasi udara cukup untuk
menghindari resiko terinfeksi di ruangan (AC dalam keadaan mati,
untuk laboratorium berfasilitas AC).
7) Menggunakan sarung tangan (lateks/plastik) yang diberikan laboran
(jika peserta didik tidak membawa).
8) Dianjurkan kepada guru PJ, laboran dan peserta didik untuk
melepaskan alas kaki dan menyimpan pada kantong plastik yang
dibawa dari rumah dan diletakkan pada tempat yang disiapkan secara
bergantian satu persatu untuk meminimalisir kotor dan paparan virus
dilaboratorium.
9) Menggunakan alat laboratorium sesuai dengan Standar Operasional
Prosedur (SOP) pengoperasian alat yang telah disediakan, dibawah
pengawasan guru penanggung jawab dan laboran.
10) Tidak diperkenankan menggunakan alat secara bergantian (tabung
reaksi, mikroskop, dll).
11) Tidak mengobrol/bersenda gurau selama berada di laboratorium.
12) Dilarang makan dan minum selama berada di dalam laboratorium.
13) Jika selama proses pembelajaran di laboratorium memiliki keluhan
gejala umum seperti demam, batuk,

pilek, nyeri tenggorokan,

sesaknafas, sakitkepala, mual/muntah, diare, hilangnya kemampuan
indra penciuman, atau hilangnya kemampuan indra perasa; segera
lapor guru atau laboran.
14) Membersihkan dan merapikan ruang laboratorium setelah digunakan)
usai menggunakan laboratorium, peserta didik kembali CTPS dengan
air mengalir.
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15) Setelah laboratorium digunakan, dilakukan sterilisasi peralatan dan
ruangan menggunakan desinfektan yang aman bagi peserta didik.
contoh: cairan Benzalkonium Chloride.
16) Pihak sekolah menyediakan tempat sampah medis untuk limbah
sarung tangan dan masker.

ALUR KEGIATAN DI LABORATORIUM

3) Protokol Layanan Perpustakaan
1) Pengunjung diperiksa suhu tubuh jika ≥ 37.30C tidak diizinkan masuk.
2) Dianjurkan agar Tenaga perpustakaan / guru penanggung Jawab dan
pengunjung (peminjam) melepaskan alas kaki menyimpan pada kantong
plastik yang dibawa dari rumah dan diletakkan pada tempat yang telah
disiapkan secara bergantian satu persatu agar meminimalisir kotor dan
paparan virus di perpustakaan.
3) Melakukan CTPS dengan air mengalir sebelum memasuki ruangan, jaga
jarak aman 1.5 meter, dan menggunakan masker kain 3 (tiga) lapis atau
masker sekali pakai/masker bedah yang menutupi hidung dan mulut sampai
dagu. Masker kain digunakan setiap 4 jam atau sebelum 4 jam saat sudah
lembab/basah.
4) Membuka pintu dan jendela selama layanan perpustakaan.
5) Layanan Perpustakaan hanya untuk meminjam dan mengembalikan buku.
6) Membatasi pengunjung 50% dari kapasitas ruangan.
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7) Pengunjung masuk dan keluar ruangan melalui pintu atau jalur yang berbeda
(sesuai arah panah).
8) Tenaga

perpustakaan

mencatat

data

pengunjung

dan

buku

yang

dipinjam/dikembalikan.
9) Peminjam mengembalikan buku di tempat yang telah ditentukan.
10) Petugas melakukan disinfeksi atau buku dapat dipinjamkan kembali setelah 7 hari.
11) MelakukanCTPS dengan air

mengalir

setelah meninggalkan

perpustakaan.
12) Petugas melakukan disinfeksi ruangan secara berkala.
ALUR KEGIATAN PERPUSTAKAAN

4) Protokol Administrasi Sekolah
1) Tenaga administrasi dan tamu/peserta didik/wali peserta didik)
diperiksa suhu tubuh jika ≥ 37,3⁰ tidak diizinkan masuk.
2) Tenaga administrasi dan tamu/peserta didik/wali peserta didik
melaksanakan CTPS dengan air mengalir, menggunakan masker kain
3 (tiga) lapis atau masker sekali pakai/masker bedah yang menutupi
hidung dan mulut sampai dagu. Masker kain digunakan setiap 4
(empat) jam atau sebelum 4 (empat) jam saat sudah lembab/basah,
jaga jarak aman 1.5 meter.
3) Disiapkan pembatas berbahan aklirik/plastik sebagai pembatas antara
tenaga administrasi dan tamu.
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4) Tamu/peserta didik/ wali peserta didik melaporkan

kedatangan

kepada guru piket dan mengisi buku tamu yang berisikan data
lengkap dan keperluan.
5) Mengatur jumlah tamu/peserta didik/wali peserta didik yang dapat
dilayani sesuai dengan prinsip mencegah terjadinya kerumunan.
6) Jam kerja tenaga administrasi dijadwalkan secara bergiliran.
7) Tamu/peserta didik/wali peserta didik menyatakan keperluan dengan
jelas dan terperinci dan dipersilakan menunggu di ruang tunggu yang
telah disediakan atau kembali dihari berikutnya (perjanjian).
8) Membuka pelayanan ketata usahaan secara daring melalui SMS, WA,
telepon atau email Sekolah. Adapun berkas balasan dapat di unggah
melalui WA HUMAS SMA Negeri 9 Bandung – 0811-2198-972
maupun email di humassembilan@gmail.com atau mengambil berkas
di sekolah (perjanjian).
9)

Tamu/peserta didik/walipeserta didik melakukan CTPS dengan air
mengalir.

10) Petugas kebersihan menyemprot desinfektan di ruang tunggu.
ALUR LAYANAN ADMINISTRASI SEKOLAH

7. Protokol penggunaan sarana ibadah dan toilet
1) Sarana Ibadah
a. Sekolah tidak menyediakan fasilitas berupa mukena,
sajadah, sarung, dan peci yang digunakan secara
bersama di tempat ibadah.
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b. Lantai tempat ibadah tidak dialasi dengan karpet atau yang
sejenisnya.
c. Lantai tempat ibadah diberi tanda untuk memberi
jarak aman pada tempat berdiri.
d. Petugas kebersihan sekolah menyemprot pegangan
pintu dan ruangan tempat ibadah di sekolah dengan
desinfektan setiap pagi.
e. Ruangan ibadah harus disertai ventilasi dan pencahayaan yang
cukup.
f. Murid membawa sandal sendiri untuk digunakan ke toilet, dan
dimasukkan ke kantong plastik.
g. Jika berwudhu, murid harus terlebih dahulu CTPS dengan air
mengalir.
h. Sekolah membuat jadwal kegiatan ibadah setiap kelas untuk
menghindari kerumunan.
i. Jika sholat, murid membawa mukena/sarung dan sajadah dari
rumah.
j. Peralatan ibadah milik murid harus dicuci secara rutin.
k. Murid dilarang meminjam atau meminjamkan peralatan ibadah
kepada orang lain.
l. Selama beribadah, murid tetap menggunakan masker dan
menjaga jarak aman (1,5 meter).
m. Murid tidak berdiam lama-lama di tempat ibadah setelah
kegiatan ibadah selesai.
n. Petugas kebersihan sekolah menyemprotkan desinfektan setelah
tempat ibadah selesai digunakan.
2) Protokol Kesehatan Penggunaan Toilet
a. Petugas kebersihan setiap pagi menyemprotkan
desinfektan ke pegangan pintu, kran air, dan fasilitas
lain di toilet.
b. Petugas kebersihan selalu menjaga toilet dalam keadaan bersih
c. Petugas kebersihan/guru selalu memeriksa
ketersediaan sabun di tempat cuci tangan dengan air
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yang mengalir.
d. Tidak boleh menyediakan lap tangan kain untuk
digunakan bersama- sama di dekat tempat cuci
tangan, sebagai gantinya bisa pakai tisu
e. Toilet sekolah tidak boleh menggunakan shower
yang biasa dipegang bergantian
f. Petugas kebersihan selalu menjaga kebersihan gayung di toilet
ALUR SOP PENGGUNAAN SARANA IBADAH DAN TOILET

8. Pihak yang terlibat
Pihak yang terlibat dalam proses PTMT akan terlihat pada
masing-masing tahapan kegiatan, secara umum karena kegiatan
pembelajaran berlangsung

di sekolah, maka pihak-pihak yang

terlibat antara lain:
1. Kepala sekolah
2. Guru
3. Staf Tendik
4. Peserta didik
5. Orang Tua
6. Pihak lain yang terkait
Terhadap semua pihak yang terlibat, pihak sekolah melakukan
sosialisasi

terkait

dengan

prosedur pencegahan

COVID-19,

khususnya melakukan 3M ketika berinteraksi dengan pihak-pihak
terkait.
9. Pasca Pembelajaran
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1) Tahapan Kegiatan

1) Membuat jadwal pulang dengan jeda waktu 10 - 15 menit antar kelas.
2) Mengarahkan peserta didik untuk CTPS sebelum pulang.
3) Mengarahkan peserta didik untuk berbaris menuju gerbang sekolah.
4) Mendampingi peserta didik keluar kelas menuju gerbang sekolah.
5) Mengarahkan peserta didik ke tempat yg sudah disediakan jika
belum dijemput dengan tetap melakukan protokol kesehatan.
6) Menghubungi orang tua yang belum menjemput peserta didik.
ALUR KEPULANGAN MURID

10. Informasi dan Pengaduan
Satgas Covid-19 SMA Negeri 9 Bandung
Penanggung Jawab : Drs. H. Suparman, M.M.Pd.
Ketua Satgas Covid -19 : Tanu Patrayana, S.Pd.

Hotline Satgas Covid-19 SMA Negeri 9 Bandung
0811-2198-972
Bandung, Juli 2021
Kepala SMA Negeri 9 Bandung

Drs. H. Suparman, M.M.Pd
NIP. 196509281989031004
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