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PROSEDUR KEPULANGAN MAHASISWA 
KEMBALI KE YOGYAKARTA DAN KAMPUS UN! VERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA 

1. Mahasiswa yang datang kembali ke Yogyakarta dan kampus Universitas Muhammadiyah 
Yogyakarta: 

a. Wajib membawa surat keterangan sehat dari fasilitas kesehatan dari tempat asal 
yang menyatakan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat. Tanggal periksa 
dalam surat keterangan sehat adalah paling lama 7 (tujuh) hari sebelum datang ke 
kampus. Apabila belum melakukan pemeriksaan, mahasiswa dapat segera periksa di 
kilnik UMY. 

b. Wajib mengenakan masker dan mengikuti protokol pencegahan yang sudah 
ditetapkan selama berada di Iingkungan kampus. 

c. Wajib segera memeriksakan diri ke Klinik UMY atau Klinik Firdaus jika sakit. 
d. Wajib melakukan karantina mandiri selama 14 (empat belas) hari di tempat kos 

masing-masing terhitung sejak datang ke kampus. Form pemantauan harian selama 
14 (empat belas) hari dapat diunduh dari link yang dikirimkan melalui Program 
Studi masing-masing. Apabila dalam masa pemantauan muncul tanda dan gejala, 
dimohon segera untuk menghubungi Klinik UMY melalui penanggung jawab klinik 
yaitu dr. Iman Permana, M.Kes, Ph.D. di nomor +62 878-4573-5215 clan Klinik 
UMY dengan nomor teip. 0274 387656 ext 263 atau Hotline Gugus Tugas 
Mitigasi COVID-19 UMY di nomor +62 812-2808-6770. 

e. Diharapkan membawa thermometer digital masing-masing untuk keperluan 
pemantauan mandiri. 

2. 	Mahasiswa mengisi data melalui https://bit.lv/formkepulanganUMY  selama rentang 
waktu 3-7 hari sebelum kepulangan. Form mi terhubungkan ke Klinik UMY yang akan 
merekap semua informasi yang dibutuhkan. Sangat diharapkan mahasiswa mengisinya 
dengan jujur dan sebenar-benarnya untuk memastikan penanganan yang tepat. Surat 
yang wajib diunggah di dalam form meliputi: 

a. Surat keterangan sehat yang didapatkan dari faskes di lokasi asal mahasiswa. 
b. Surat keterangan perjalanan dari Pimpinan Universitas yang dapat diunduh melalui 

MRS online. 

Harap dipahami bahwa semua informasi yang diisikan di dalam form tersebut bersifat 
rahasia. Hanya Anda clan Tim Gugus Tugas Mitigasi COVID-19 UMY yang mengetahuinya. 
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3. Mahasiswa WAJIB mengisi form pemantauan online berkala setiap hari melalui 
https: //bit.ly/formpemantauanUMY. Pemantauan dilakukan untuk menunjukkan 
perkembangan kesehatan mahasiswa. Apabila dalam masa pemantauan muncul tanda 
dan gejala, dimohon segera untuk menghubungi Kilnik UMY atau Hotline Gugus Tugas 
Mitigasi COVID-19 UMY di nomor +62 812-2808-6770. Harap dipahami bahwa semua 
informasi yang diiskan di dalam form mi bersifat rahasia. Hanya Anda dan tim Gugus 
Tugas Mitigasi COVID-19 UMY yang mengetahuinya. 

4. 	Dalam upaya untuk menekan penularan COVID-19 di lingkungan Universitas 
Muhammadiyah Yogyakarta, seluruh mahasiswa diwajibkan untuk dapat mematuhi 
semua prosedur upaya pencegahan pen ularan COVID-19 dengan sebaik-baiknya, yaitu: 
a. Menggunakan masker saat memasuki lingkungan Universitas Muhammadiyah 

Yogyakarta; 
b. Sering mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir; 
c. Menerapkan etika batuk atau bersin dengan menutup mulut saat bersin/batuk 

dengan siku tangan, atau menggunakan tisu dan langsung dibuang, setelah itu 
mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir; dan 

d. Menjaga jarak (physical distancing). 

5. 	Tetap menjaga kondisi tubuh yang baik melalui olah raga yang teratur (dengan tetap 
mematuhi protokol pencegahan COVID-19) dan makan makanan yang bergizi. 

Ditetapkan di: Yogyakarta 
Pada Tanggal : 18 Syawwal 	1441 H 

lOjuni 	2020M 
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