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Jika terjadi perubahan

situasi dan kondisi,maka

panduan akan disesuaikan.

Panduan digunakan

sebagai protokol bagi

kegiatan Pembelajaran

Tatap Muka Terbatas

[PTMT].  

Panduan wajib diikuti oleh

semua peserta kegiatan

PTMT [guru, karyawan,

siswa].

Panduan dibuat dengan

tujuan menjaga kesehatan

dan keselamatan

individu,keluarga, serta

masyarakat dengan turut

mengendalikan penyebaran

COVID-19.
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GURU DAN KARYAWAN

YANG HADIR DI SEKOLAH

Sudah mendapat vaksinasi COVID-

19 secara lengkap.

suhu tubuh di atas 37,5 derajat Celcius,

batuk, pilek, sakit tenggorokan, sesak

napas, lelah, nyeri  kepala, nyeri otot,

gangguan status mental, hidungtersumbat,

mual/muntah/sulit makan, kehilangan

kemampuan penciuman dan pengecapan.

ada anggota keluarga serumah yang

sedang dalam isolasi mandiri atau

mengalami gejala tersebut di atas.

Memenuhi kriteria skrining kesehatan mandiri

yang meliputi kondisi berikut : 

a.Sehat.

b.Tidak mengalami gejala dan kondisi :

c. Tidak melakukan perjalanan ke luar kota dan

luar negeri dalam kurun waktu 14 hari sebelum

kehadirandi sekolah.
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SISWA YANG MENGKUTI

PEMBELAJARAN TATAP MUKA

TERBATAS

Mendapat izin dari orang tua (mengisi formulir

izin yang dikirim ke sekolah).

suhu tubuh di atas 37,5 derajat Celcius,

batuk, pilek, sakit tenggorokan, sesak

napas, lelah, nyeri kepala, nyeri otot,

gangguan status mental,  hidung tersumbat,

mual/muntah/sulit makan,  kehilangan

kemampuan penciuman dan pengecapan.

ada anggota keluarga serumah yang

sedang dalam isolasi mandiri.

Memenuhi kriteria skrining kesehatan mandiri

yang meliputi kondisi berikut (contoh terlampir)

a.Sehat.

b.Tidak mengalami gejala dan kondisi

c. Tidak melakukan perjalanan ke luar kota dan

luar negeri dalam kurun waktu 14 hari sebelum

kehadiran di sekolah.
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SISWA YANG MENGKUTI

PEMBELAJARAN TATAP MUKA

TERBATAS

Siswa yang mengalami gejala sakit ketika

kegiatanPTMT berlangsung akan ditempatkan di

ruang isolasi/UKS

Orang tua wajib menjemput siswa yang sakit

sesegera mungkin.
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Gejala COVID-19 (pada siswa atau

karyawan) yang terjadi di Sekolah akan

ditangani sesuai Alur Mitigasi Kasus COVID-

19 dalam PTM (terlampir).

Gejala COVID-19 pada siswa dan karyawan

yang muncul di  luar lingkungan Sekolah

setelah mengikuti PTMT atau pernah 

 mengikuti PTMT dalam kurun waktu 7[tujuh]

hari sebelum gejala wajib dilaporkan ke

Sekolah.

Gejala COVID-19 pada siswa dilaporkan ke

guru kelas.

Kelompok belajar yang diikuti siswa dengan

gejala COVID-19  dan kelompok lain yang

terdampak] akan diistirahatkan dari  PTMT

hingga diperoleh hasil uji COVID-19,

guru/siswa dengan gejala. Penanganan

selanjutnya mengikuti Alur Mitigasi

Kasus COVID-19 dalam PTM.

Kelompok yang diistirahatkan dari PTM akan

menjalani kegiatan belajar secara daring.
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Ruangan, perlengkapan, dan peralatan

dalam ruangan  akan dibersihkan sebelum

dan sesudah penggunaan  sesuai standar

protokol kebersihan yang ditetapkan 

 sekolah.

Meja dan kursi diatur untuk memastikan jarak

aman  antar-anggota dalam kelompok

selama kegiatan  belajar [minimal 1,5

meter].

Kantin tidak dibuka

Ruangan diisi dengan jumlah siswa 6-8 siswa

per sesi (25% dari siswa yg mendapatkan

izin)
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GURU

Masker cadangan [minimal 2 buah]. Masker

diganti setiap empat jam.

Cairan pembersih tangan beralkohol [hand

sanitizer] pribadi.

Tissue pribadi [kering dan basah].

Botol minuman.

Perlengkapan makan pribadi.

Alat tulis pribadi

3

4

5

6



 

 
PERLENGKAPAN

PRIBADI
 

1

2

SISWA

Masker cadangan [minimal 1 buah].

Cairan pembersih tangan beralkohol

[hand sanitizer]  pribadi.

Tissue pribadi [kering dan basah].

Botol minuman.

Alat tulis pribadi.
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Kedatangan siswa sesuai dengan waktu

belajar.

Kendaraan masuk dari gerbang  depan52

Siswa turun di area drop-off satpam SMP

Pengantar tidak diperkenankan turun di

area sekolah.

Siswa mengikuti Protokol Kebersihan dan

Kesehatan  

Siswa di cek suhu oleh petugas dan

diarahkan cuci tangan pake sabun

Kendaraan keluar dari gerbang 52
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Disarankan agar siswa dijemput dengan

kendaraan pribadi.

Siswa dijemput tepat waktu.

Kendaraan menunggu dari gerbang jl

madura 

Penjemput melaporkan identitas siswa

yang dijemput kepada satpam yang

bertugas

Siswa menunggu kendaraan penjemput di

tempat transit yaitu area kantin SMP

Satpam menginfokan identitas siswa yang

sdh dijemput kepada guru yang bertugas

di area transit

Penjemput tetap dalam kendaraan

Siswa menghampiri penjemput di

gerbang jl Ambon
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 Saat kehadiran di Sekolah

Menunjukkan Kartu Skrining Kesehatan

Mandiri pada  petugas di area drop-off.

Pengukuran suhu tubuh.

Cuci tangan dengan air dan sabun.

Menggunakan masker selama berada di

sekolah.

Menyapa tanpa bersentuhan/bersalaman.

Menjaga jarak.

Sering mencuci tangan [terutama setelah

memegang  benda serta sebelum dan

sesudah melakukan kegiatan].

Menerapkan etika batuk dan bersin yang

aman.
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 Saat keluar dari Sekolah

Langsung pulang ke rumah.

Tidak bersentuhan dan berkumpul

dengan anggota keluarga lain sebelum

membersihkan diri.

Segera membersihkan diri [cuci tangan,

mandi,  berganti pakaian bersih]3
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Pengguna Kendaraan Umum

Menggunakan helm pribadi ketika

menggunakan ojek.

Menjaga jarak dalam kendaraan.

Upayakan jendela kendaraan terbuka.

Selalu menggunakan masker dalam

kendaraan.

Tidak makan dan minum dalam

kendaraan.

Membersihkan tangan dengan cairan

pembersih tangan beralkohol [hand

sanitizer] setelah memegang  uang dan

benda dalam kendaraan.
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Setiap Saat

Selalu menggunakan masker ketika keluar

dari rumah.

Menjaga jarak dengan orang lain.

Sering mencuci tangan dengan air dan

sabun.

Selalu membawa perlengkapan

kebersihan dan  kesehatan pribadi

[masker, hand sanitizer, tissue  kering,

tissue basah].

Menghindari kerumunan.

Mengurangi bepergian ke tempat umum.
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TAHAP
PELAKSANAAN

PTMT

10-25% siswa yang diizinkan - 4

minggu 

25-50% siswa yang diizinkan - 2

bulan 

50-75% siswa yang diizinkan - 2

bulan 

75-100% - Januari 2022

Masa Uji Coba

Masa Transisi

Masa Adaptasi Kebiasaan Baru 

Masa New Normal 

* 2 jam 

* 2 mata pelajaran

* tidak ada istirahat



 

FORMAT
KEGIATAN PTM

Konsep materi

Eksplorasi

Penguatan

Materi diberikan secara langsung oleh

guru di kelas untuk siswa yang hadir pada

kegiatan PTM.

Siswa yang tidak hadir di PTM [memilih

PJJ] mengikuti  pembelajaran dari rumah

secara daring melalui  aplikasi Zoom

mengikuti jadwal A1 

Siswa mengikuti kegiatan PTM yang

terdiri dari:
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