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TATA TERTIB PEMBELAJARAN TATAP MUKA DALAM MASA 

PANDEMI COVID-19 

MAN 2 KULON PROGO TAHUN PELAJARAN 2021 / 2022 

 
1. Sebelum Berangkat  : 

a. Sarapan / konsumsi gizi seimbang, 

b. memastikan diri dalam kondisi sehat dan tidak memiliki gejala: suhu 37,30 C, atau 

keluhan batuk, pilek, sakit tenggorokan, dan/atau sesak nafas, jika ada gejala tersebut 

dilarang berangkat ke sekolah;  

c. yang memiliki kontak dengan pasien positif covid-19 dan belum melakukan isolasi 

mandiri selama 14 hari dilarang mengikuti pembelajaran tatap muka;  

d. memastikan menggunakan masker  dan membawa masker cadangan serta membawa 

pembungkus untuk masker kotor; 

e. sebaiknya membawa cairan pembersih tangan (hand sanitizer);  

f. membawa makanan beserta alat makan dan air minum sesuai kebutuhan;  

g. wajib membawa perlengkapan pribadi, meliputi: alat belajar, ibadah, dan alat lain 

sehingga tidak perlu pinjam meminjam. 

2.  Selama Perjalanan  : 

a. Tidak boleh naik kendaraan umum 

b. menggunakan masker dan tetap menjaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter; 

c. hindari menyentuh permukaan benda-benda, tidak menyentuh hidung, mata, dan mulut, 

dan menerapkan etika batuk dan bersin setiap waktu;  

d. membersihkan tangan sebelum dan sesudah menggunakan transportasi 

3.  Masuk ke lingkungan Madrasah: 

a. siswa datang tepat waktu 20 menit sebelum pembelajaran  

b. pengantaran dilakukan di lokasi yang telah ditentukan;  

c. pengantar dilarang masuk ke dalam lingkungan Madrasah; 

d. melakukan CTPS atau hand sanitizer;  

e. mengikuti pemeriksaan kesehatan meliputi: pengukuran suhu tubuh, gejala batuk, pilek, 

sakit tenggorokan, dan/atau sesak nafas, yang memiliki gejala tersebut diharap kembali 

ke rumah; 

f. siswa yang membawa sepeda, kendaraan diparkir di tempat parkir siswa;  

g. siswa yang datang sebelum waktunya menunggu petugas pengecekan kesehatan di Pos 

Satpam 

h. masuk kelas satu per satu menuju bangkunya masing-masing ;  

4. Selama di kelas : 
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a. tetap menggunakan masker dan menerapkan jaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) 

meter; 

b. menggunakan alat belajar,  dan alat makan minum pribadi;  

c. dilarang pinjam-meminjam peralatan;  

d. dilarang berpindah tempat duduk.  

  

     6. Selesai Pembelajaran :  

            a. keluar ruangan kelas dengan tertib sambil menerapkan jaga jarak 

            b. tetap menggunakan masker dan melakukan CTPS atau hand sanitizer; 

c. penjemput menunggu di lokasi yang sudah disediakan dan melakukan jaga jarak;  

d. siswa yang terlambat dijemput menunggu di Pos Satpam tetap menjaga jarak;  

e. selesai pembelajaran semua siswa tidak boleh ada di area Madrasah  

 

 

                 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


