PENGUMUMAN
Nomor : 182/KMHS4/BKA/2020
Menindaklanjuti Surat Edaran Rektor No. 045/SKR4/REK/2020 tentang Status Keadaaan Darurat Corona
Virus Disease (Covid-19) di Lingkungan Telkom University, maka dengan ini diinformasikan :
1.

Penghuni asrama wajib untuk pulang ke rumah orang tua/wali masing-masing bila kondisi sehat
dan dapat mengindari kemungkinan terpapar COVID-19 selama perjalanan pulang dan di rumah,
dengan memperhatikan prosedur sebagai berikut :
a. Menggunakan masker dan selalu menjaga jarak aman selama perjalanan pulang.
b. Menggunakan transportasi yang aman.

2.

Jika terjadi kondisi yang tidak memungkinkan bagi penghuni asrama untuk pulang, maka harus
mengikuti aturan dan prosedur sebagai berikut :
a. Melapor kepada pihak pengelola asrama masing-masing gedung dan KaUr
kemahasiswaan Fakultas serta mengisi form bit.ly/StudentsCheckin.
b. jika ada keperluan penting dan perlu keluar dari lingkungan asrama dan kampus Telkom
University, wajib melapor kepada pengelola asrama dan mengisi lembar periizinan serta
menunjukkannya kepada security gate.
c. Pengantaran pesanan makanan hanya bisa sampai batas gate utama kampus.
d. Menerapkan social distancing sesuai himbauan dari pemerintah serta menjaga
kebersihan diri, kamar hunian dan lingkungan asrama.
e. Peraturan jam malam menjadi pukul 20.00 WIB.

3.

Penghuni asrama yang telah pulang ke rumah orang tua/wali masing-masing tidak diizinkan
kembali ke lingkungan asrama sampai dengan status keadaaan darurat ditetapkan berakhir.

4.

Periode pengambilan barang-barang pribadi dari asrama dilaksanakan pada tanggal 30 Mei sampai
dengan tanggal 7 Juni 2020. Dengan tetap memperhatikan beberapa prosedur berikut :
a. Merapihkan dan membersihkan kamar seperti kondisi semula.
b. Memastikan seluruh barang pribadi tidak ada yang tertinggal atau tercecer.
c. Menginformasikan pengambilan barang dan pengembalian kunci kepada helpdesk dan
mengikuti arahan dari masing-masing pengelola asrama.
d. Pengelola asrama maupun bagian kemahasiswaan tidak menyediakan tempat penitipan
barang.
Seluruh mahasiswa agar tetap tenang dan waspada serta selalu memperhatikan seluruh protokol
kesehatan yang diedarkan oleh otoritas pemerintah

5.

Demikian pengumuman ini dibuat sebagai pedoman di lingkungan asrama dan akan dievaluasi kembali
sesuai dengan perkembangan pandemi Corona Virus Disease (Covid-19). Untuk informasi lebih lanjut
dapat menghubungi masing-masing pengelola asrama.
Bandung, 24 Maret 2020
Hormat kami,

Desy Dwi Nurhandayani, S.T.,M.M
Direktur Kemahasiswaan

Gedung 1 – 10 dan F
0823-1585-1029

Gedung A – E
(022) 88881896

Gedung 11 - 12
0857-2247-2300

