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TENTANG
PEDOMAN BAGI MAHASISWA UI YANG AKAN
PULANG KE RUMAH ORANG TUA/KELUARGA MASING-MASING

1.

Pada prinsipnya mahasiswa yang tinggal di Asrama UI atau rumah kost di sekitar
Kampus UI dilarang bepergian meninggalkan Asrama UI/rumah kost apabila
sedang sakit atau badan sedang tidak bugar, termasuk mendatangi wilayah lain di
Kampus UI. Mahasiswa yang sedang sakit atau tidak bugar harus tinggal di Asrama
UI/rumah kost masing-masing untuk beristirahat hingga sehat kembali.

2.

Mahasiswa yang tidak lagi perlu datang ke Kampus UI untuk Kegiatan Belajar Mengajar
dapat pulang ke rumah orang tua/keluarga masing-masing dengan syarat:
2.1. Berada dalam keadaan sehat, tidak mengalami gejala gangguan kesehatan apa pun.
2.2. Tidak memiliki riwayat kontak dengan penderita Covid-19.

3.

Mahasiswa yang berasal dari Jakarta, Bogor, Tangerang dan Bekasi dapat meninggalkan
Asrama UI/rumah kost-nya untuk pulang ke rumah orang tua/keluarga masing-masing jika
memenuhi persyaratan yang disebutkan pada Butir 2. Jika merasa ragu atas kondisi
dirinya dipersilakan tetap tinggal di Asrama UI/rumah kost.

4.

Mahasiswa yang berasal dari daerah lain disarankan untuk tetap tinggal di Asrama
UI atau rumah kost di sekitar Kampus UI sampai situasi menjadi kondusif. Jika ingin
meninggalkan Asrama UI/rumah kost dan pulang ke daerah, selain persyaratan yang
disebutkan pada Butir 2 harus melaksanakan hal-hal sebagai berikut:
4.1. Memastikan bahwa dirinya sehat dengan cara sebelum pulang melakukan isolasi
mandiri (self isolation) selama 14 hari di Asrama UI atau rumah kost masingmasing. Jika setelah masa 14 hari isolasi mandiri terbukti sehat, mahasiswa yang
bersangkutan dapat pulang ke rumah orang tua/keluarga.
4.2. Selama dalam perjalanan pulang harus tetap menjaga kebersihan diri dan menerapkan
tindakan kewaspadaan dan pencegahan penularan Covid-19 dengan sebaik-baiknya.

4.3. Sesampai di rumah orang tua/keluarga segera membersihkan diri, mandi, dan berganti
pakaian sebelum bersalaman dan melakukan kontak fisik dengan anggota keluarga
lain di rumah.
4.4. Sesampai di rumah orang tua/keluarga harus melakukan isolasi mandiri selama
14 hari. Jika setelah masa 14 hari isolasi mandiri terbukti sehat, baru dapat melakukan
aktivitas seperti biasa, dengan tetap menerapkan tindakan kewaspadaan dan
pencegahan penularan Covid-19.
5.

Mahasiswa yang pulang ke rumah orang tua/keluarga diwajibkan melaporkan diri kepada
Kepala Asrama UI dan/atau Manajer Kemahasiswaan Fakultas/Program Pendidikan
Vokasi.

6.

Selama tinggal di rumah orang tua/keluarga tetap mempraktikkan Pola Hidup Bersih dan
Sehat dan menerapkan tindakan kewaspadaan dan pencegahan penularan Covid-19 secara
disiplin.
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