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PROTOKOLER PP NUR YASIN
DALAM MELAKSANAKAN NEW NORMAL LIFE

A. Persiapan dari Rumah
1.

Santri yang mau ke pondok benar-benar dalam keadaan sehat .

2.

Membawa surat pernyatan wali bermatrai 3000 bahwa yang bersangkutan tidak mempunyai
riwayat perjalanan ke-zona merah atau berintraksi dengan orang yang datang dari zona merah,
setidaknya dalam waktu 14 hari kebelakang. Bagi yang mempunyai riwayat atau interaksi
tersebut maka harus melakukan karantina mandiri dirumah selama 14 hari, mulai tanggal
protokol ini diedarkan.

3.

Membawa peralatan makan minum, alas tidur dan bantal dan alat mencuci baju sendiri, dan
diberi nama. (Semua perabot dimaksud akan di fasilitasi pondok kecuali bantal).

4.

Membawa vitamin C, madu dan nutrisi untuk ketahanan tubuh selama sebulan, membawa
masker dan hand sanitizer. (semua obat-obat dimaksud difasilitasi pondok).

5.

Membawa sajadah tipis yang ringan diangkat dan mudah dicuci.

6.

Memperhatikan pengaturan mengenai Protokol Penggunaan sarana transportasi dan
diusahakan menggunakan kendaraan pribadi/khusus.

7. Pengantar hanya diperkenankan masuk di tempat translit yang disediakan dan tidak masuk
asrama.

B. Sesampai di Pondok:
1. Menjalani test suhu, jika diketahui suhu lebih dari 37oC diisolasi di kamar khusus yang sudah
disediakan.
2. Tidak bersalaman dengan pengasuh, guru dan teman selama masa pandemi belum dinyatakan
berakhir kecuali telah memastikan keamanan dari virus dengan mencuci tangan atau
mengoleskan hand sanitizer.

3.

Menjaga jarak saat berinteraksi, shalat/beribadah, belajar, makan dan tidur.
➢ Jarak yang dimaksud adalah dalam radius 1 m
➢ Tidur dengan satu alas/santri dengan ketentuan satu kamar untuk 6 santri.

4.

Selalu menggunakan masker, sering cuci tangan pakai sabun, mudawamah wudu’ dan selalu
menyiapkan hand sanitizer.
➢ Setiap santri minimal punya 2 masker untuk secara bergantian dipakai dan dicuci tiap
hari.
Mengkonsumsi vitamin C, E, madu dan makanan/minuman bergizi setiap hari untuk menjaga
imunitas tubuh.
Tidak makan dan minum di satu wadah bersama-sama dan tetap mengikuti protokol kesehatan
Hanya menggunakan pakaian, handuk, peralatan mandi dan alas tidur sendiri.
Tidak keluar lingkungan pondok kecuali untuk kepentingan khusus dengan persetujuan
pengasuh.
Walisantri/keluarga tidak diperkenankan menjenguk selama pandemi belum berakhir. Jika
terpaksa harus dijenguk, agar menerapkan protokol COVID-19.
Santri yang sakit segera diisolasi untuk dirawat di kamar khusus pesantren. Apabila perlu
penanganan dokter dilakukan konsultasi dengan walisantri.

5.
6.
7.
8.
9.
10.

Catatan :
➢ Protokol ini berlaku untuk santri lama dan santri baru.
➢ Hari kembali santri : Rabu, 3 – Dzul Qo’dah – 1441 M / 24 – Juni – 2020 M
➢ Untuk santri baru mulai hari : Ahad – 7 Dzul Qo’dah 1441 M / 28 – Juni – 2020 M
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