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PE,MBATASAIY MAKSIMAL KEGIATAI\I DI KAMPUS

UNTYERSITAS GADJAH MADA
20 MARET 2O2O

Yth.
Sivitas Universitas Gadjah Mada

Dengan hormat,
Kami sampaikan bahwa dengan mempertimbangkan:

1. Jumlah pasien Covid-I9 yang positif dan pasien dalam pengawasan meningkat
signifikan baik di Daerah Istimewa Yogyakarta (DI! maryun tingkat nasional,

2. Kapasitas peralatan skrining kesehatan dan perawatan di rumah sakit yang terbatas,
3. Cukup banyaknya aktivitas nonkedaruratan yang masih dilalskan di dalam kampus;

untuk melindungi segenap sivitas Universitas Gadjah Mada (UGM), mita, dan
lingkungannya maka Rektor memutuskan pembatasan maksimal kegiatan di kampus
UGM mulai tanggal23 Maret 2020.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas diberlalcukan pengaturan sebagai berikut:
1. Dosen dan tenaga kependidikan sepenuhnya melakukan pekerjaan di tempat tinggal

masing-mas ng (w ork fr om home).
2. Matrasiswa mengikuti pembelajaran daring dari tempat tinggal masing-masing.
3. Aktivitas nonakademik di kampus ditiadakan.
4. Sivitas UGM yang berasal dari lum DIY tetap tinggal di DIY sesuai Surat Edaran

Re*Ior No. I 606ruN I .P IIIY\LTW2020 .
5. Akses masuk/keluar kampus diatur ulang oleh PK4L dengan tetap membuka akses

. sangat vital atau emergency.
6. Akses internet dibatasi unttrk lingkungan dan waktu tertentu.
7. Rektor memberikan izin kepada sivitas UGM atau pihak-pihak tertentu, yang karena

sifat pekerjaannya atau kepentinganny4 terutama kegiatan yang terkait dengan
upaya pengendalian Covid-l9, mengharuskan mereka untuk masuklkeluar kampus.

8. hnplementasi atas keputusan ini diatur oleh Dekan dan pimpinan unit kerja masing-
masing dengan mempertimbangkan kondisi kedaruratan dan standar keselamatan.

9. Keputusan ini akan ditirfau kembali secaraperiodik dengan memperhatikan situasi
regional dan nasl6aul

Dokumen terkait, kebijakan, protokol, materi edukasi untuk tindakan pencegahan penularan
Covid- I 9 diinformasikan melalui laman htp://lrpu.ugm.ac.id.

Demikian surat edaran ini kami sampaikan untuk diindahkan.

. Panut Mulyono, M.Eng., D.Eng., IPU, ASEAN Eng.
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