
Koordinasi terpadu antara unit kesehatan sekolah
atau penguruan tinggi dengan fasilitas pelayanan
kesehatan setempat.

Koordinasi persiapan dalam menghadapi Covid-19 
dengan Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, 
dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi setempat.

Dinas Kesehatan

CEGAH CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19)
DI SATUAN PENDIDIKAN

kemdikbud.go.id

Surat Edaran Mendikbud Nomor 3 Tahun 2020 
tentang Pencegahan COVID-19 pada Satuan Pendidikan

Sumber:



Sediakan sarana untuk cuci tangan dengan sabun dan tisu 
di berbagai lokasi strategis di satuan pendidikan.

Biasakan cuci tangan pakai sabun (minimal 20 detik) 
dan perilaku hidup bersih sehat.

Bersihkan ruangan dan lingkungan satuan pendidikan secara rutin,
terutama fasilitas umum yang sering disentuh tangan. 
Jangan lupa pastikan kondisi petugas serta sarana 
kebersihan telah memadai.
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Perhatikan ketidakhadiran warga satuan pendidikan.

Permudah izin tidak hadir bagi warga satuan pendidikan yang sakit.

Tidak memberlakukan denda berbasis kehadiran karena sakit. 

Konsultasi kepada Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, 
dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi jika terdapat 
ketidakhadiran dalam jumlah besar karena sakit 
yang berkaitan dengan pernapasan.
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Koordinasi pembagian tugas yang ditinggalkan warga 
satuan pendidikan yang sakit.

Konsultasi dengan Dinas Pendidikan atau Lembaga Layanan 
Pendidikan Tinggi jika jumlah ketidakhadiran mengganggu 
proses belajar mengajar.

Laporkan dugaan Covid-19 kepada Kementerian Kesehatan setempat 
untuk dilakukan pengujian, karena mayoritas penyakit pernapasan 
bukan merupakan Covid-19.
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Pastikan bahwa makanan yang disediakan 
di satuan pendidikan telah dimasak hingga matang.

Hindari berbagi makanan, minuman, dan alat musik tiup.

Hindari melakukan kontak fisik secara langsung (bersalaman, 
cium tangan, berpelukan, dan sebagainya).
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Kegiatan yang mengumpulkan banyak orang dan kegiatan 
di luar satuan pendidikan ditunda pelaksanaannya.

Membatasi tamu dari luar satuan pendidikan.

Bagi warga satuan pendidikan dan keluarganya yang baru 
kembali dari negara-negara terjangkit (menurut WHO) 
diminta untuk tidak berada di sekitar satuan pendidikan
selama 14 hari sejak kembali ke tanah air.
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bit.ly/kemdikbudcegahcovid19Unduh SE Mendikbud di:


