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Lampiran : - 

Perihal : Aktivitas Kampus 

Kepada Yth, 

Seluruh Civitas Akademika IAIS Sambas  

di- 

Tempat 

 

Assalamu’alaikum Wr. Wb. 

Teriring Salam dan Do’a, semoga Allah SWT selalu memberi taufiq dan hidayah -Nya, 

sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas sehari-hari dengan baik dan menjadi amal ibadah 

bagi kita. Amin. 

Memperhatikan surat edaran Bupati Sambas Nomor 800/11/BKPSDMAD-E/2020 tentang 

Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara dilingkungan Pemerintah 

Kabupaten Sambas dan hasil keputusan rapat pimpinan pada tanggal 02 Juni 2020 maka 

diputuskan bahwa : 

1. Kegiatan administrasi kampus IAIS Sambas dilaksanakan seperti biasa dengan jam kerja 

07.30 WIB sampai 16.00 WIB untuk hari Senin sampai dengan hari Kamis dan  jam 07.30 

WIB sampai 16.30 WIB untuk hari Jum’at 

2. Kegiatan perkuliahan dapat dilaksanakan dengan tatap muka  

a. Untuk mahasiswa pascasarjana dan mahasiswa yang akan melakukan bimbingan tugas 

akhir dan skripsi sudah dapat di laksanakan mulai tanggal 03 Juni 2020  

b. Untuk mahasiswa semester II, IV, VI kegiatan perkuliahan dimulai tanggal 15 Juni 

2020 

3. Seluruh aktivitas kampus harus tetap memperhatikan protokol kesehatan diantaranya :  

a. Menjaga area kerja dan fasilitas bersama tetap bersih dan higienis dengan 

membersihkan permukaan meja, telepon , keyboard, dan alat-alat perkantoran lainnya 

dengan desinfektan secara berkala. 

b. Menyedikan akses sarana cuci tangan berupa air mengalir dan sabun atau hand 

sanitizer di tempat-tempat umum area kerja seperti pintu masuk, ruang rapat, toilet dan 

lainnya. 

c. Menyediakan tisu dan masker bagi pegawai dan tamu/pelanggan /pengunjung yang 

memiliki gejala batuk/pilek demam. 

d. Memasang pesan-pesan kesehatan di tempat-tempat strategis. 

4. Membudayakan perilaku hidup bersih dan sehat antara lain:  

a. Cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau hand saniotizer secara rutin  

b. Batasi menyentuh wajah (hidung, mulut, dan mata) sebelum mencuci tangan 

c. Terapkan etika batuk (tutup hidung dan mulut dengantisu atau lengan atas bagian 

dalam) 

d. Gunakan masker jika batuk /flu 

e. Batasi berjabat tangan 

f. Tingkatkan daya tubuh dengan konsumsi gizi seimbang, minum air yang cukup dan  

aktifitas fisik minimal 30 menit/hari 

g. Jaga jarak dengan rekan kerja yang sedang demam/batuk bersin 

Demikian disampaikan, untuk diketahui dan dapat dilaksanakan. Atas perhatiannya diucapkan 

terima kasih. 

Wassalamu’alaikum Wr.Wb. 

Rektor,  

 

 

Dr. H. JAMIAT AKADOL, M.Si., M.H. 

NIP. 19590703 198403 1012 

Tembusan disampaikan kepada Yth: 
1. Ketua Tim Gugus Tugas Covid- 19 Kabupaten Sambas 
2. Arsip 

http://www.iais-sambas.ac.id/

