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A. PENDAHULUAN
Syaloom,
Pandemi COVID-19 masih menjadi sebuah masalah kesehatan dunia dimana kita semua
dituntut kedisiplinannya untuk dapat mematuhi segala protokol yang dapat membuat kita
terhindar dari masalah fatal terkait penyebaran virus tersebut. Sebagai daya upaya dalam
menghadapi hal tersebut diatas maka ijinkan kami Yayasan Pendidikan Kristen ORA et
LABORA JAKARTA untuk memperbaharui kesiapsiagaan kami dalam menghadapi pandemi
COVID-19.
Apa yang kami lakukan ini masih jauh dari kata sempurna dan masih butuh peningkatan.
Dengan mengedepankan Motto : “Keselamatan dan kesehatan peserta didik adalah prioritas
utama di Sekolah ini” diharapkan tercapainya lingkungan Sekolah Sehat Bebas COVID-19.

B. EDUKASI DAN PELAKSANAAN PROTOKOL KESEHATAN DAN
KESELAMATAN DI LINGKUNGAN YPK ORA et LABORA JAKARTA
Berikut adalah kegiatan yang kami lakukan dalam menghadapi pandemi COVID-19 dimana
protokol ini wajib dilaksanakan bagi seluruh internal guru, karyawan, tenaga kebersihan dan
anggota keamanan tanpa memandang jabatan struktural yang melekat serta setiap pengunjung
yang datang mengunjungi kompleks sekolah OeL. Adapun kegiatan yang sudah kami lakukan
adalah sebagai berikut :
NO
1.

LAPORAN KEGIATAN
DESKRIPSI
KAMPANYE PENGGUNAAN MASKER & EDUKASI WASPADA COVID -19 :
WAJIB menggunakan masker bagi siapapun yang berkegiatan dan berada didalam kompleks
sekolah ORA et LABORA serta melakukan edukasi kepada seluruh warga untuk waspada
dalam menghadapi pandemi COVID-19. Edukasi dilakukan dengan pemasangan poster
dilokasi strategis sekolah, penayangan di website resmi Yayasan, dan media online lainnya
milik OeL.
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KEWAJIBAN MENCUCI TANGAN :
WAJIB mencuci tangan dengan sabun dengan air mengalir dan / atau dengan menggunakan
Hand Sanitizer sebelum memasuki Kawasan sekolah OeL.

3.

PENGUKURAN SUHU TUBUH, CONTACT TRACING & CLUSTERING :
Pengukuran suhu tubuh bagi setiap orang yang mengunjungi kompleks sekolah OeL.
Pengukuran suhu normal berkisar 36,5 derajat sampai 37,5 derajat celcius. Diatas ketentuan
tersebut tidak diperkenankan untuk memasuki kompleks sekolah.
Sistem Contact Tracing adalah kegiatan pencatatan setiap pengunjung yang hadir pada hari
tersebut dimana kondisi pengunjung akan terpantau selama 14 hari kedepan. Jika terjadi kejadian
dan laporan infeksi maka akan memudahkan kami melakukan pelacakan dan pelaporan kepada
pihak-pihak terkait.
Sistem Clustering juga dilakukan disetiap kompleks dengan menerapkan akses terbatas pada
suatu wilayah untuk membatasi pergerakan dari setiap orang yang berada dilingkungan sekolah
dan sehingga akan memudahkan penanganan ketika terjadi kejadian infeksi.
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4.

PELAKSANAAN DISINFEKSI RUTIN LINGKUNGAN :
Kegiatan disinfeksi lingkungan secara rutin kami laksanakan untuk memutus mata rantai
penyebaran Virus COVID-19 di lingkungan OeL. Kegiatan ini dilakukan tidak hanya di
lingkungan luar terhadap bidang yang sering disentuh seperti handel pintu, railing tangga, juga
dilakukan pada meja kerja, laboratorium, dan seluruh ruangan kelas siswa.

5.

EDUKASI DAN MONITORING PELAKSANAAN PROTOKOL KESEHATAN OLEH
PIHAK TERKAIT:
Edukasi dan Monitoring Pelaksanaan terhadap pentingnya pelaksanaan protokol kesehatan dan
keselamatan terus dilakukan demi terjaganya kualitas pelaksanaannya di lingkungan kerja YPK
ORA et LABORA JAKARTA.
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6.

PEMBATASAN OKUPANSI JUMLAH
PEGAWAI YANG BEKERJA:
Pembatasan okupansi di ruang kerja melalui
metode
penjadwalan
kerja
dengan
pembagian Work From Home dan Work
From Office yang berguna untuk
mengurangi kepadatan jumlah orang yang
bekerja didalam 1 ruangan sehingga
prinsip-prinsip Social Distancing dapat
dilaksanakan.

7.

STANDAR KEAMANAN &
PELAYANAN :
Pelayanan kepada orang tua siswa tetap
dapat dilakukan dengan mengedepankan
protokol kesehatan dan menghindari kontak
langsung dengan pihak luar dengan
menambahkan
tirai
plastik
untuk
menghindari droplet disetiap Bus Store
kami.

* lingkari salah satu

Demikian laporan kesiapsiagaan kami dalam menghadapi pandemi COVID-19 di Yayasan
Pendidikan Kristen ORA et LABORA.
Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan diberikan Rahmat perlindungan dalam
menghadapi hari-hari sepanjang masa pandemi ini dengan baik. Tuhan Yesus Memberkati
kita. Amin

Tangerang Selatan, 25 November 2020

Markus Yuwono Herbayu
Kepala Direktorat GA & Sistem Prosedur
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