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Mencermati penyebaran COVID-19 di Kabupaten Bangkalan Madura sebagaimana yang tercantum dalam Surat
Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Timur Nomor 005/8737/102.4/2021 tanggal 5 Juni 2021 perihal
Penanganan Kasus Covid Kabupaten Bangkalan, dan merujuk kondisi yang terjadi pada hari Minggu 6 Juni 2021
dimana telah terjadi peningkatan kasus COVID-19 di Kabupaten Bangkalan, sehingga diberlakukan pembatasan
perjalanan dari Surabaya-Bangkalan atau sebaliknya, baik perjalanan menggunakan kapal ferry maupun melalui
jembatan Suramadu, maka sebagai bentuk kewaspadaan ITS terhadap penyebaran COVID-19 khususnya di
lingkungan Kampus ITS, berdasarkan rekomendasi Satgas COVID-19 ITS, bersama ini kami sampaikan hal-hal
sebagai berikut :
a. Dosen dan tenaga kependidikan ITS yang bertempat tinggal di Madura, untuk sementara diminta untuk
melaksanakan kerja dari rumah (Work From Home) ;
b. Seluruh dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa ITS diminta untuk membatasi perjalanan secara
ketat baik dari Surabaya ke Madura maupun dari Madura ke Surabaya, kecuali untuk kepentingan
mendesak dan urgen : perjalanan dinas (dengan surat ijin/surat tugas dari pimpinan ITS), kunjungan
keluarga sakit, kunjungan duka anggota keluarga meninggal, ibu/istri hamil atau persalinan;
c. Dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa ITS saat tiba perjalanan dari Madura ke Surabaya
meskipun telah dilakukan tes antigen di area penyekatan, tetap wajib menjalankan karantina ketat
selama 14 (empat belas) hari atau melakukan prosedur tes diagnosis sesuai surat edaran nomor
T/976/IT2.III/TU.00.08/2021 tanggal 10 Januari 2021 perihal Sistem Kerja Pegawai Tahun 2021 di
Lingkungan ITS;
d. Tetap menjalankan protokol kesehatan secara ketat;
e. Melaporkan segera kepada Satgas COVID-19 ITS jika terdapat dosen, tenaga kependidikan dan
mahasiswa ITS yang mengalami gejala COVID-19 atau terpapar COVID-19.
Pencegahan penyebaran COVID-19 di lingkungan kampus ITS merupakan tanggung jawab kita bersama, sistem
kerja pegawai, penerapan protokol kesehatan, program bantuan pencegahan dan penggulangan/penanganan
dampak COVID-19 adalah beberapa upaya ITS agar kampus ITS dapat aman dan terbebas dari COVID-19. Untuk
memastikan bahwa setiap langkah dapat berjalan dengan baik, diperlukan kewaspadaan, peran aktif dan
kesungguhan dari semua pihak.
Demikian kami sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.
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