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KETENTUAN UMUM KEHADIRAN DI LINGKUNGAN 
UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN UNTUK 
KEGIATAN INISIASI DAN ADAPTASI
01 Mahasiswa yang akan hadir di kampus harus memenuhi kriteria 

sebagai berikut:
PANITIA

MAHASISWA BARU

b. Memiliki status  Kuning  pada Status Vaksinasi dan Hasil Tes COVID-19 
dan dilengkapi dengan hasil antigen negatif yang dilakukan di 
H-1 (6 September 2022) atau hasil PCR negatif yang dilakukan di H-2 
atau H-1 (5 atau 6 September 2022). Setelah status negatif terverifika-
si, maka mahasiswa baru dapat melakukan presensi; atau

c. Memiliki status  Merah  pada Status Vaksinasi dan Hasil Tes COVID-19 
dan dilengkapi dengan surat dokter yang menyatakan tidak bisa 
vaksinasi dan hasil antigen negatif yang dilakukan di H-1 (6 Sep-
tember 2022) atau hasil PCR negatif yang dilakukan di H-2 atau H-1 
(5 atau 6 September 2022). Setelah status negatif terverifikasi, maka 
mahasiswa baru dapat melakukan presensi.

a.

b.

c.

d.

i.

ii.

Memiliki status  Hijau  pada Status Vaksinasi dan Hasil Tes COVID-19 
yang didasarkan pada kriteria:

Tidak terkonfirmasi COVID-19 maupun tidak menjadi kontak erat 
dengan pasien COVID-19.

Sehat dan jika mengidap penyakit penyerta (komorbid) harus dalam 
kondisi terkontrol.
Baik mahasiswa maupun orang yang serumah dengan mahasiswa 
tidak memiliki gejala COVID-19.

Untuk usia di bawah 18 tahun: telah memperoleh vaksinasi primer lengkap 
(2 dosis)

Untuk usia 18 tahun ke atas: telah memperoleh vaksinasi booster (3 dosis)

a.

i.

ii.

Memiliki status  Hijau  pada Status Vaksinasi dan Hasil Tes COVID-19 
yang didasarkan pada kriteria:

Untuk usia di bawah 18 tahun: telah memperoleh vaksinasi primer lengkap 
(2 dosis)
Untuk usia 18 tahun ke atas: telah memperoleh vaksinasi booster (3 dosis)

P
R
O

TO
K

O
L

I

01



Mahasiswa wajib mengikuti Pola Hidup Bersih dan Sehat sesuai 
dengan anjuran pemerintah. Mahasiswa wajib membawa hand 
sanitizer berbasis alkohol dan masker pengganti dan/atau face 
shield (jika dirasa diperlukan).

Mahasiswa melakukan check-in dan check-out di kampus dengan 
menggunakan aplikasi pedulilindungi.
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d.

e.

f.

Tidak terkonfirmasi COVID-19 maupun tidak menjadi kontak erat 
dengan pasien COVID-19.

Sehat dan jika mengidap penyakit penyerta (komorbid) harus dalam 
kondisi terkontrol.

Baik mahasiswa maupun orang yang serumah dengan mahasiswa 
tidak memiliki gejala COVID-19.

QR CODE 
PEDULI LINDUNGI 

(CHECK-IN)
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PROSEDUR UNTUK PENGECEKAN PROTOKOL 
KESEHATAN DI LINGKUNGAN 
UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN 

Mentor memegang kartu QR Code pedulilindungi (lihat Lampiran).
Mentor meminta mahasiswa baru melakukan pemindaian QR Code 
pedulilindungi.
Mentor mengecek status mahasiswa

Mentor wajib menjaga pelaksanaan protokol kesehatan secara ketat.

Mahasiswa baru memastikan sudah menyimpan status Vaksinasi 
dan Hasil Tes COVID-19 terakhir di HP (dalam bentuk image/foto) 
atau tercetak (Lihat Lampiran). 
Mahasiswa baru melakukan check in melalui aplikasi pedulilindungi.

Jika aplikasi pedulilindungi tidak bisa diakses, mahasiswa baru 
menunjukkan foto status atau lembar tercetak status Vaksinasi dan 
Hasil Tes COVID-19 terakhir.
Mahasiswa yang memenuhi kriteria dalam protokol kesehatan 
yang dapat mengisi kehadiran Kegiatan Inisiasi dan Adaptasi 
2022.
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PANITIA MAHASISWA

MAHASISWA BARU

a.

b.

c.

Jika status  Hijau  , maka mahasiswa baru dapat melakukan presensi.

Jika status  Kuning , maka mahasiswa baru wajib menunjukkan ha-
sil antigen negatif yang dilakukan di H-1 (6 September 2022) atau 
hasil PCR negatif yang dilakukan di H-2 atau H-1 (5 atau 6 Septem-
ber 2022). Setelah status negatif terverifikasi, maka mahasiswa baru 
dapat melakukan presensi.
Jika status  Merah  , maka mahasiswa wajib menunjukkan surat dokter 
yang menyatakan tidak bisa vaksinasi dan hasil antigen negatif yang 
dilakukan di H-1 (6 September 2022) atau hasil PCR negatif yang 
dilakukan di H-2 atau H-1 (5 atau 6 September 2022). Setelah status 
negatif terverifikasi, maka mahasiswa baru dapat melakukan presensi.
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PROSEDUR SELAMA BERADA LINGKUNGAN KAMPUS

Tetap menerapkan Pola Hidup Bersih dan Sehat serta wajib wajib 
menggunakan maskermenggunakan masker selama berada di lingkungan kampus. 
Masker hanya dapat dibuka saat berada di ruangan terbuka 
untuk mahasiswa yang dipastikan tidak memiliki penyakit 
komorbid dan tidak berada dekat dengan kerumunan.

Mencuci tangan secara teratur dengan sabun dan air mengalir 
secara teratur minimal selama 20 detik, khususnya untuk:
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Jika tidak berada dekat dengan akses cuci tangan, gunakan 
hand sanitizer berbasis alkohol untuk kondisi 2.a sampai dengan 
2.g. dan segera cuci tangan setelah mendapatkan akses sarana 
cuci tangan.

03

Menghindari menyentuh mata, mulut, atau hidung. 04

sebelum dan sesudah 
menyiapkan makanan

jika kontak dengan seseorang 
yang menunjukkan gejala COVID-19

setelah batuk dan bersin
sebelum dan sesudah 
berada di tengah keramaian

ketika tangan kotor

setelah menggunakan toilet

sebelum dan sesudah makan

a. e.

f.

g.

b.

c.

d.

Menerapkan etika batuk dan bersin yang baik dan benar dengan 
menutup mulut dan hidung dengan lengan atas bagian dalam. 

05

Mengganti masker yang digunakan setelah penggunaan lebih 
dari 4 (empat) jam.
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Menggunakan peralatan makan dan minum milik sendiri yang 
dibawa dari rumah.

Menggunakan pena atau alat kerja lainnya milik pribadi untuk 
melakukan pekerjaan.

Menerapkan pola jaga jarak dengan kriteria sebagai berikut:
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Meminimalkan risiko penularan penyebaran infeksi, jarak antar 
orang yang direkomendasikan adalah sejauh 1,5 - 2 meter.

Memprioritaskan penggunaan tangga dengan menjaga jarak sejauh 
1,5 – 2 meter dan hanya menggunakan lift dengan kapasitas 
sebanyak-banyaknya 50% dari kapasitas maksimum.

Menjaga jarak fisik dalam kegiatan kemahasiswaan maupun 
pembelajaran yang dapat dilakukan dalam beberapa cara, yaitu:

tidak mengubah tata letak ruang kerja/belajar dan memastikan 
pemenuhan jaga jarak antar orang minimal 1,5 m atau 
terbataskan oleh tabir.
menghindari kontak langsung antar orang.

a.

b.

c.
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LAMPIRAN

SCAN QR CODE 
PEDULI LINDUNGI 
(CHECK-IN)

CONTOH TAMPILAN 
STATUS VAKSINASI 
DAN TES COVID-19










