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PROTOKOL DAN PROSEDUR COVID-19 

Updated on 25 Juli 2022 
 

Protokol dan prosedur berikut ditetapkan untuk memastikan keamanan semua anggota 
komunitas Destiny Intercultural Academy (DIA). 
 
Protokol Dasar 

x Menggunakan masker yang pas (disarankan jenis KF94/KN95) ketika berada di lingkungan 
sekolah. 

x Suhu tubuh diperiksa dan dicatat saat memasuki lingkungan sekolah.  
x Menjaga jarak di lingkungan sekolah. 
x Sering mencuci tangan dan menggunakan hand sanitizer di lingkungan sekolah. 
x Murid, guru, dan staff yang memenuhi syarat untuk menerima vaksin, harus divaksinasi 

(setidaknya dosis pertama) agar dapat menghadiri pembelajaran tatap muka. 
x Pembersih udara tersedia di Learning Center 
x Semua anggota staf harus melakukan tes antigen secara berkala. 

 
Jika terdapat murid, orang tua murid, guru dan staff di komunitas sekolah yang 
menunjukkan gejala maka:  

Langkah 1: Individu tersebut akan dikarantina di ruangan tertutup sampai dia dapat 
kembali ke rumah untuk melakukan isolasi mandiri.  
 
Langkah 2: Individu tersebut harus melakukan tes PCR. Jika hasilnya negatif, segera 
lakukan isolasi mandiri sampai gejala hilang. Jika hasilnya positif, ikuti rencana tindakan di 
bawah. 

 
Jika ada orang di komunitas sekolah yang merupakan kontak dekat dari seseorang 
\DQJ�GLWHV�SRVLWLI« 

Langkah 1: Beri tahu sekolah tanggal terjadinya kontak pertama. 
 
Langkah 2: Tetap di rumah dan terus pantau gejalanya. 

-LND� WLGDN�PHQXQMXNNDQ� JHMDOD� VHODPD� OLPD� KDUL� VHWHODK� NRQWDN� DZDO« lakukan tes 
antigen. Jika hasilnya negatif, individu dapat kembali ke sekolah. 
 
Jika menunjukkan gejala... lakukan tes PCR. Jika hasilnya positif dan gejalanya 
menetap, lanjutkan isolasi sampai gejalanya hilang. 

 
Jika murid, orang tua murid, guru dan staff di komunitas sekolah yang dinyatakan 
positif maka: 

Langkah 1: Melakukan isolasi mandiri dan menginformasikan kepada sekolah tanggal 
gejala awal pertama kali muncul (jika memiliki gejala). Jika tidak bergejala, informasikan 
tanggal tes PCR positif. 
 
 



Langkah 2: Semua individu yang melakukan kontak erat dengan murid, orang tua murid, 
guru dan staff positif, akan diinformasikan dan sangat disarankan untuk melakukan tes PCR. 

Jika terjadi kontak erat, segera lakukan tes PCR. Jika hasilnya negatif dan tidak ada 
gejala, individu tersebut dapat kembali ke lingkungan sekolah. 

 
Langkah 3: Individu yang positif COVID-19 harus melakukan isolasi mandiri.  
 -LND�WLGDN�PHQXQMXNNDQ�JHMDOD«�isolasi dapat berakhir setelah 14 hari. 

 
-LND�PHQXQMXNNDQ�JHMDOD« lakukan tes PCR lagi setelah 14 hari. Jika hasilnya positif 
dan gejalanya menetap, lanjutkan isolasi sampai gejalanya hilang. 

 
Protokol di atas dikembangkan berdasarkan rekomendasi dokter dan Center for Disease Control 
(CDC). 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 


