Universitas Teknologi Yogyakarta
Protokol:
KEWASPADAAN PENCEGAHAN CORONA VIRUS (COVID-19) TENTANG
PROSEDUR BIMBINGAN PENGISIAN KARTU RENCANA STUDI (KRS)
BAGI MAHASISWA KAMPUS 1 UTY.
1. Mahasiswa yang diperkenankan memasuki kampus adalah mahasiswa yang terjadwal
untuk melaksanakan bimbingan pengisian KRS, tidak diperkenankan mengajak teman
atau mahasiswa lain yang tidak terjadwal untuk bimbingan KRS.
2. Mahasiswa wajib mengikuti protokol kesehatan Covid-19 kampus UTY
3. Mahasiswa masuk dan keluar lingkungan UTY menggunakan pintu samping sisi Timur
(Bagi yang menggunakan Sepeda Motor), pintu masuk sisi depan (Bagi yang
mengguna Mobil dan pejalan kaki).
4. Mahasiswa yang menggunakan sepeda motor Parkir di tempat parkir sebelah selatan,
bagi yang menggunakan mobil parkir di halaman samping timur.
5. Sebelum memasuki gedung kampus UTY mahasiswa wajib:
A. Menggunakan Masker
B. Melakukan pengukuran suhu badan di tempat yang disediakan dengan bantuan
alat Thermogun.
C. Mencuci tangan dengan air dan sabun atau menggunakan hand sanitizer di tempat
yang telah disediakan.
D. Mahasiswa wajib men Scan aplikasi Pedulilindungi di tempat yang telah disediakan
dan Menekan Check-In.
6. Selama berada dilingkungan Kampus UTY mahasiswa wajib:
A. Menggunakan Masker
B. Sering mencuci tangan/menggunakan hand sanitizer.
C. Mahasiswa wajib menjaga jarak (tidak berkerumun)
7. Proses Bimbingan KRS mahasiswa wajib:
A. Menggunakan masker dan menjaga jarak saat melaksanakan konsultasi dengan
dosen pembimbing
B. Melaksanakan bimbingan di ruangan yang sudah ditetapkan.
C. Mencuci tangan menggunakan hand sanitizer sebelum memasuki ruang
bimbingan.
D. Tidak diperkenankan untuk berjabat tangan
E. Menggunakan peralatan sendiri, tidak diperbolehkan meminjam peralatan.
E. Menunggu antrian untuk bimbingan di tempat yang disediakan dengan tetap
menjaga jarak.
F. Meninggalkan kampus apabila sudah selesai melaksanakan proses Pengisian KRS.
8. Saat keluar dari kampus UTY mahasiswa wajib:
A. Menekan Check-out pada aplikasi Pedulilindungi
B. Menjaga jarak (tidak berkerumun)

Bagi Mahasiswa yang tidak mengikuti Protokol tersebut maka tidak
diperkenankan melakukan bimbingan KRS

Universitas Teknologi Yogyakarta
Protokol:
KEWASPADAAN PENCEGAHAN CORONA VIRUS (COVID-19) TENTANG
PROSEDUR BIMBINGAN PENGISIAN KARTU RENCANA STUDI (KRS)
BAGI MAHASISWA KAMPUS 2 UTY.
1. Mahasiswa yang diperkenankan memasuki kampus adalah mahasiswa yang terjadwal
untuk melaksanakan bimbingan pengisian KRS, tidak diperkenankan mengajak teman
atau mahasiswa lain yang tidak terjadwal untuk bimbingan KRS.
2. Mahasiswa wajib mengikuti protokol kesehatan Covid-19 kampus UTY
3. Mahasiswa masuk dan keluar lingkungan UTY menggunakan: pintu sisi utara ( Bagi
yang menggunakan sepeda motor) dan pintu masuk tengah /depan pos satpam (bagi
yang menggunakan mobil dan pejalan kaki).
4. Mahasiswa yang menggunakan sepeda motor Parkir di tempat parkir sebelah utara,
bagi yang menggunakan mobil parkir di halaman tengah.
5. Sebelum memasuki gedung kampus UTY mahasiswa wajib:
A. Menggunakan Masker
B. Melakukan pengukuran suhu badan di tempat yang disediakan dengan bantuan
alat Thermogun.
C. Mencuci tangan dengan air dan sabun atau menggunakan hand sanitizer di tempat
yang telah disediakan.
D. Mahasiswa wajib men Scan aplikasi Pedulilindungi di tempat yang telah disediakan
dan Menekan Check-In.
6. Selama berada dilingkungan Kampus UTY mahasiswa wajib:
A. Menggunakan Masker
B. Sering mencuci tangan/menggunakan hand sanitizer.
C. Mahasiswa wajib menjaga jarak (tidak berkerumun)
7. Proses Bimbingan KRS mahasiswa wajib:
A. Menggunakan masker dan menjaga jarak saat melaksanakan konsultasi dengan
dosen pembimbing
B. Melaksanakan bimbingan di ruangan yang sudah ditetapkan.
C. Mencuci tangan menggunakan hand sanitizer sebelum memasuki ruang
bimbingan.
D. Tidak diperkenankan untuk berjabat tangan
E. Menggunakan peralatan sendiri, tidak diperbolehkan meminjam peralatan.
F. Menunggu antrian untuk bombingan di tempat yang disediakan dengan tetap
menjaga jarak.
G. Meninggalkan kampus apabila sudah selesai melaksanakan proses Pengisian KRS.
8. Saat keluar dari kampus UTY mahasiswa wajib:
A. Menekan Check-out pada aplikasi Pedulilindungi
B. Menjaga jarak (tidak berkerumun)

Bagi Mahasiswa yang tidak mengikuti Protokol tersebut maka tidak
diperkenankan melakukan bimbingan KRS

Universitas Teknologi Yogyakarta
Protokol:
KEWASPADAAN PENCEGAHAN CORONA VIRUS (COVID-19) TENTANG
PROSEDUR BIMBINGAN PENGISIAN KARTU RENCANA STUDI (KRS)
BAGI MAHASISWA KAMPUS 3 UTY.
1. Mahasiswa yang diperkenankan memasuki kampus adalah mahasiswa yang terjadwal
untuk melaksanakan bimbingan pengisian KRS, tidak diperkenankan mengajak teman
atau mahasiswa lain yang tidak terjadwal untuk bimbingan KRS.
2. Mahasiswa wajib mengikuti protokol kesehatan Covid-19 kampus UTY
3. Mahasiswa masuk dan keluar lingkungan UTY menggunakan pintu barat (Bagi yang
menggunakan sepeda motor, Mobil, Pejalan kaki), pintu timur (menggunakan sepeda
motor dan pejalan kaki).
4. Mahasiswa yang menggunakan sepeda motor Parkir di tempat parkir sebelah utara.
5. Sebelum memasuki gedung kampus UTY mahasiswa wajib:
A. Menggunakan Masker
B. Melakukan pengukuran suhu badan di tempat yang disediakan dengan bantuan
alat Thermogun.
C. Mencuci tangan dengan air dan sabun atau menggunakan hand sanitizer di tempat
yang telah disediakan.
D. Mahasiswa wajib men Scan aplikasi Pedulilindungi di tempat yang telah disediakan
dan Menekan Check-In.
6. Selama berada dilingkungan Kampus UTY mahasiswa wajib:
A. Menggunakan Masker
B. Sering mencuci tangan/menggunakan hand sanitizer.
C. Mahasiswa wajib menjaga jarak (tidak berkerumun)
7. Proses Bimbingan KRS mahasiswa wajib:
A. Menggunakan masker dan menjaga jarak saat melaksanakan konsultasi dengan
dosen pembimbing
B. Melaksanakan bimbingan di ruangan yang sudah ditetapkan.
C. Mencuci tangan menggunakan hand sanitizer sebelum memasuki ruang
bimbingan.
D. Tidak diperkenankan untuk berjabat tangan
E. Menggunakan peralatan sendiri, tidak diperbolehkan meminjam peralatan.
F. Menunggu antrian untuk bombingan di tempat yang disediakan dengan tetap
menjaga jarak.
G. Meninggalkan kampus apabila sudah selesai melaksanakan proses Pengisian KRS.
8. Saat keluar dari kampus UTY mahasiswa wajib:
A. Menekan Check-out pada aplikasi Pedulilindungi
B. Menjaga jarak (tidak berkerumun)

Bagi Mahasiswa yang tidak mengikuti Protokol tersebut maka tidak
diperkenankan melakukan bimbingan KRS

