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No Deskripsi Kasubag RTBMN Satpam Pegawai/Mahasiswa/Tamu Klinik Pratama Pasien
1 Menginstruksikan tim Satpam 

untuk memfilter siapapun yang 
akan memasuki kampus, 
disertai dengan Surat 
Wewenang untuk para 
Satpam.  Dan memastikan 
untuk seluruh satpam agar 
menggunakan masker dan 
sarung tangan (wajib 
hukumnya)

2 Memeriksa setiap orang yang 
akan memasuki kampus untuk 
wajib menggunakan masker 
dengan baik dan benar (baik 
pedestrian, pengguna motor, 
maupun mobil, Tidak 
Terkecuali)

3 Pihak Satpam berhak menolak 
orang tersebut untuk memasuki 
area kampus (sesuai surat 
wewenang yang telah diberikan 
oleh pimpinan kepada para 
satpam ISBI Bandung)

4 Memeriksa suhu tubuh setiap 
orang yang akan memasuki 
kampus dengan langkah awal:

a. Meminta turun dari kendaraan 
roda empat untuk dicek suhu 
tubuhnya melalui dahi bagi 
semua yang berada di dalam 
kendaraan roda empat (tidak 
terkecuali)
b. Meminta untuk membuka 
helm bagi yang menaiki 
kendaraan roda dua untuk dicek 
suhu tubuhnya melalui dahi

c. Pemeriksaan suhu tubuh pun 
berlaku bagi pedestrian

5 Jika Suhu Tubuh orang tersebut 
menunjukkan angka di atas / 

sama dengan 37,50C maka 
segera dibawa ke Klinik 
Pratama ISBI Bandung atau jika 
Tim Medis tidak ada maka harap 
pulang untuk mengisolasi diri di 
rumah dan/atau ke RS Rujukan 

PDP, jika suhu tubuh <37,50C 
maka berhak melanjutkan 
aktivitas di dalam kampus

6 Tim Medis hadir di Klinik 
Pratama ISBI Bandung

Jika Tim Medis tidak ada/belum 
hadir di klinik, maka orang 
tersebut diharap pulang untuk 
mengisolasi diri di rumah 
dan/atau ke RS Rujukan PDP

7 Tim medis Klinik memeriksa 
gejala penyakit terhadap pasien

8 Apabila pasien memiliki gejala 
terpapar virus Corona, maka:

9 Tim medis melakukan SOP 
terhadap pasien Corona Suspect, 
dan menginstruksikan agar 
pulang, mengisolasi diri di 
rumah atau menuju ke RS yang 
menjadi rujukan Pasien Dalam 
Pengawasan Virus Corona 
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10 Tim medis memberi terapi obat 

terhadap penyakit pasien yang 
sedang diderita dan memberikan 
surat izin agar tidak melakukan 
aktivitas di dalam kampus 
(pulang dan isolasi diri di 
rumahnya) sampai waktu yang 
ditentukan oleh dokter

11 Diperkenankan memasuki 
kampus untuk melakukan 
aktivitas bekerja

12 Selesai

Bandung, 14 Mei 2020
Kasubag RT dan BMN,

Harun Saripudin, S.Ap.
NIP 196601051999031001

Keterangan:
Prosedur Pencegahan Penyebaran Virus Corona masih
diberlakukan selama Vaksin untuk virus tersebut belum ada,
atau belum diaplikasikan ke seluruh masyarakat.
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