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PROSEDUR KARANTINA/ISOLASI MANDIRI 

DI ASRAMA KAMPUS 

SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN AKBIDYO 

MASA PANDEMI COVID-19 TAHUN 2020 

 

Berdasarkan Surat Edaran Bupati Bantul No. 440/02397/HKM tentang Pendataan dan 

Kewajiban Warga Pendatang dari Luar Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Rangka 

Mencegah Penularan Infeksi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), bahwa setiap warga 

pendatang wajib melakukan karantina rumah selama 14 (empatbelas) hari di lokasi yang 

didatangi sebelum melakukan aktifitas di Kab. Bantul, maka perlu kami informasikan 

prosedur karantina/isolasi mandiri bagi mahasiswa di asrama kampus STIKes AKBIDYO 

kepada seluruh sivitas akademika STIKes AKBIDYO. 

Berikut adalah hal-hal yang perlu dilakukan selama masa karantina/isolasi mandiri di 

asrama kampus STIKes AKBIDYO: 

1. Tidak beraktivitas ke luar asrama 

Anda tidak diperkenankan keluar dari lingkungan asrama pergi ke tempat-tempat 

umum dan bertemu dengan orang lain, seperti tetangga sekitar asrama apalagi orang 

yang telah bepergian. Hindari menerima tamu atau melakukan aktifitas 

berbicara/ngobrol dalam waktu yang relatif lama.  

Apabila Anda merasa capek atau sakit ringan (batuk, pilek, bersin) maka dianjurkan 

untuk beristirahat untuk sementara waktu, tidak berkegiatan ke luar kamar. Bila 

tadinya Anda memiliki gejala dan sembuh dalam waktu kurang dari 14 hari, Anda 

tetap harus tinggal di asrama dan menunggu hingga masa isolasi selesai.  

Apabila selama masa isolasi ada keperluan ke luar rumah, seperti membeli makanan 

ataupun obat-obatan, minta tolonglah kepada pengurus asrama atau teman yang tidak 

sedang menjalani isolasi untuk melakukannya, dengan tetap menerapkan protocol 

kesehatan. Anda juga dapat memanfaatkan aplikasi layanan online untuk memenuhi 

kebutuhan sehari-hari. 

https://www.alodokter.com/5-aplikasi-darurat-saat-virus-corona-menyebar
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2. Hindari kontak dekat dengan orang yang tinggal serumah (gedung asrama) 

Selama di asrama, Anda disarankan untuk berada di kamar yang terpisah dengan 

penghuni asrama lainnya dan bila terpaksa berkomunikasi dengan mereka, tetap 

menggunakan masker, jaga jarak dan sering cuci tangan. Jaga jarak setidaknya sejauh 

1 meter dan hindari bicara berhadap-hadapan dengan orang lain lebih dari 15 menit. 

3. Gunakan masker 

Meski di dalam kamar Anda sendirian, tetap disarankan untuk mengenakan masker,  

apalagi bila batuk/bersin-bersin. Gunakan masker jenis surgical mask guna mencegah 

penularan. Bila ada teman atau pengurus asrama masuk ke dalam kamar Anda, 

misalnya untuk mengantarkan makanan, orang tersebut wajib juga menggunakan 

masker dan tetap jaga jarak serta hindari bicara/ngobrol terlalu lama. 

4. Gunakan perlengkapan, peralatan maupun ruang terpisah 

Selama menjalani karantina/isolasi mandiri, gunakan piring, sendok, garpu, dan gelas 

terpisah dari milik orang lain. Peletakkan perlengkapan mandi, seperti handuk dan 

sikat gigi, juga harus terpisah dari penghuni asrama lainnya, bahkan bila 

memungkinkan penggunaan kamar mandi yang berbeda dengan orang lain. Begitu 

juga peralatan mencuci baju, usahakan tidak meminjam dari penghuni asrama lainnya. 

Selain itu, sediakan tempat sampah atau kantung plastik khusus untuk membuang tisu 

yang Anda gunakan bila batuk, bersin, dan membersihkan mulut atau hidung. Anda 

juga disarankan untuk rutin membersihkan permukaan benda yang sering disentuh, 

seperti meja, kursi, wastafel, gagang pintu, atau telepon, dengan cairan disinfektan. 

5. Terapkan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) 

Cucilah tangan Anda dengan air mengalir dan sabun secara rutin. Jangan lupa minum 

banyak air, setidaknya 8 gelas sehari, serta konsumsi makanan yang bergizi. Anda 

juga disarankan untuk berjemur dan melakukan olahraga ringan di bawah sinar 

matahari setiap pagi selama 15–30 menit agar tubuh Anda tetap sehat dan bugar. 

https://www.alodokter.com/inilah-pilihan-masker-untuk-virus-corona
https://www.alodokter.com/langkah-mudah-mencuci-tangan-dengan-benar
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Pantau kesehatan Anda secara mandiri, yaitu dengan mengukur suhu tubuh setiap hari 

dan mengamati gejala yang muncul. Bila demam, Anda bisa mengonsumsi obat yang 

mengandung paracetamol sesuai aturan pakai yang tertera pada kemasan obat. 

Selain itu, tetaplah menjalin hubungan dengan anggota keluarga dan teman melalui 

telepon, video call, atau media sosial. Lakukan aktifitas mandiri seperti membaca, 

mengetik, membuat kerajinan-tangan, berberes kamar, atau apapun untuk menghidari 

kebosanan. Jangan sampai isolasi mandiri ini membuat Anda merasa tersisih dan 

kesepian. 

6. Hubungi tenaga medis / saryankes 

Apabila di tengah masa isolasi muncul gejala/keluhan batuk, pilek, bersin, maka 

segera hubungi pengurus asrama untuk membantu mengatasi hal tersebut (misal 

membelikan obat, atau menghubungi tenaga medis). 

Apabila yang Anda alami makin memberat, misalnya demam tinggi disertai batuk 

terus-menerus dan sulit bernapas, maka segera periksa ke saryankes terdekat. 

Bila memerlukan informasi tentang kondisi kesehatan Anda, bisa berkonsultasi lewat 

chat di aplikasi Alodokter atau Klikdokter secara gratis.  

 

Hal-hal yang perlu dilakukan dalam Protokol Isolasi Mandiri secara umum dapat dilihat pada 

tautan berikut ini https://www.alodokter.com/bantu-cegah-penyebaran-covid-19-inilah-

protokol-isolasi-mandiri-yang-perlu-diterapkan 

 

Yogyakarta, 12 Agustus 2020 

Penanggungjawab Asrama Kampus 

 

 

Rawi Miharti, MPH 

https://www.alodokter.com/paracetamol
https://www.alodokter.com/bantu-cegah-penyebaran-covid-19-inilah-protokol-isolasi-mandiri-yang-perlu-diterapkan
https://www.alodokter.com/bantu-cegah-penyebaran-covid-19-inilah-protokol-isolasi-mandiri-yang-perlu-diterapkan

