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MUQODDIMAH

ِمْسِب اهلِل الرَّْحَِن الرَِّحيِْم

اَلُم َعَ رَُسْوِل اهلِل وََعَ آِلِ اَلُة َوالسَّ . َوالصَّ َْمُد هلِلِ رَبِّ الَعالَِمْيَ
ْ
 ال

ا َبْعُد: مَّ
َ
يِْن. أ  يَْوِم ادلِّ

َ
ْصَحابِِه َوَمْن تَِبَعُهْم بِإِْحَساٍن إِل

َ
َوأ

Pandemi Covid-19 yang menimpa dunia internasional telah 
menjadi momok dan problematika yang sangat berat karena ber-
dampak pada kehidupan ekonomi, kesehatan, politik, sosial dan 
lain sebagainya. Banyak sektor yang terkena dampak, baik perusa-
haan, sekolah, wisata, bahkan tempat ibadah. 

Maka dibutuhkan upaya dan kesungguhan serta kekompakan 
dalam menghadapi musibah ini sehingga kita bisa melewatinya 
dengan selamat, baik upaya-upaya religi maupun langkah-langkah 
nyata.

Seiring dengan penerapan program Pemerintah “New Normal” 
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saat pandemi yaitu agar kita tetap kreatif dan menjalankan aktifi-
tas bermanfaat, namun dengan menjalankan protokol kesehatan 
agar terhindar dari virus, maka dengan bertawakkal kepada Allah 
w dan sebagai bentuk iktiar Ma’had Al-Furqon Al-Islami Gresik 
Jatim akan membuka kembali kegiatan pendidikan di Pesantren 
dengan penerapan protokol ketat. 

Dari sinilah kami terbitkan Panduan  kesehatan bagi santri/
wati serta keluarga besar Ma’had agar dijadikan sebagai pedoman 
dalam menghadapi pandemi covid-19. Harapan kami, panduan 
ini bukan sekedar di atas kertas semata, namun betul-betul di-
laksanakan dalam aktifitas keseharian selama pandemi demi ke-
maslahatan bersama.

Akhirnya, kami berdoa kepada Allah w agar kita semua dilin-
dungi oleh Allah dari berbagai penyakit dan virus dan semoga 
 Allah w segera mengangkat wabah ini dari bumi sehingga kita 
bisa beraktifitas secara normal kembali.

Gresik, 1 Dzulhijjah 1441 H

Penyusun 



3

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR 
MASUK KELUAR SEKOLAH

1. Berdoa sebelum melakukan aktifitas

2. Menerapkan adab sebagai penuntut ilmu

3. Sarapan/konsumsi gizi seimbang

4. Menggunakan seragam sekolah milik pribadi dan tidak bo-
leh pinjam ke temannya

5. Mencuci tangan menggunakan air dan sabun atau pencuci 
tangan berbasis alkohol atau membawa cairan pembersih 
tangan (handsanitizer)

6. Menggunakan masker 

7. Membawa peralatan belajar pribadi dan tidak saling pin-
jam meminjam

8. Menerapkan adab dan etika ketika bersin atau batuk

9. Menjaga jarak aman

10. Tidak berkerumun saat istirahat atau saat pulang
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11. Membersihkan ruangan dan lingkungan sekolah secara ru-
tin (minimal 1 kali sehari) dengan desinfektan, khususnya 
handel pintu, saklar lampu, komputer, meja, keyboard dan 
fasilitas lain yang sering terpegang oleh tangan. 

12. Warga sekolah yang sakit dengan gejala demam/ batuk/ 
pilek/ sakit tenggorokan/ sesak napas untuk mengisolasi 
diri di tempat isolasi dengan tidak banyak kontak dengan 
orang lain.

13. Skrining awal terhadap seluruh pendidik dan kependidi-
kan serta santri yang punya keluhan sakit

14. Menghindari kontak fisik langsung (bersalaman, cium tan-
gan, berpelukan, dan sebagainya).

15. Setelah kegiatan belajar selesai langsung kembali ke as-
rama

16. Membersihkan diri (mandi) dan mengganti pakaian sebe-
lum berinteraksi fisik dengan orang lain
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STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR 
MASUK KELUAR ASRAMA

1. Berdoa sebelum dan setelah tidur serta doa dzikir pagi dan 
petang

2. Disediakan tes suhu badan di setiap asrama 

3. Melakukan Cuci Tangan Pakai Sabun sebelum dan sesudah 
masuk Asrama

4. Selalu menggunakan masker

5. Menjaga jarak minimal 1 meter dan tidak berkerumun

6. Membersihkan kamar dan lingkungannya

7. Melakukan disinfeksi ruangan dan lingkungan asrama se-
belum digunakan

8. Membersihkan dengan disifektan pada gagang pintu, tom-
bol saklar lampu dan permukaan benda yang sering disen-
tuh

9. Memastikan sirkulasi udara di asrama baik

10. Membersihkan kamar mandi asrama setiap hari
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11. Tidak pinjam meminjam perlengkapan pribadi, seperti alat 
mandi, pakaian, dan peralatan lainnya.

12. Santri dihimbau untuk tetap di kamar, kecuali ada ke-
adaan yang mengharuskan keluar kamar, misalnya seko-
lah, makan, belajar bersama dengan wali kelas, laundry 
dan lainnya. Tidak boleh dengan sengaja keluar tanpa ada 
keperluan yang mendesak. 

13. Pemakaian telepon hanya diizinkan kepada wali kamar 
atau musyrif dengan jadwal tertentu, setelahnya lakukan 
desinfektan

14. Cuci secara rutin seprei, sarung bantal, handuk dan jemur 
di bawah sinar matahari

15. Jemur Kasur minimal 1 pekan sekali setiap hari jumat

16. Berjemur minimal 15–30 menit di bawah sinar matahari
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STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR 
MASUK KELUAR MASJID 

1. Membaca doa masuk dan keluar masjid

2. Datang ke masjid dengan pakaian yang bersih dan rapih

3. Diutamakan berwudhu di rumah masing-masing atau di 
asrama masing-masing,

4. Jama’ah yang telah berwudhu di rumah / di asrama di-
harapkan mencuci tangan dengan handsanitizer yang telah 
disediakan di dekat pintu masjid, sebelum masuk masjid

5. Jika akan berwudhu di lokasi masjid, maka :

• Mencuci tangan dengan sabun sebelum berwudhu

• Berwudhu di tempat yang telah disediakan

• Antri ke belakang dengan jarak 1 meter 

• Masuk ke masjid dengan tetap menjaga jarak

6. Setiap jama’ah wajib membawa dan menggunakan sa-
jadah ke masjid

7. Setiap jama’ah wajib membawa dan menggunakan masker 
ke masjid

8. Tidak diperkenankan berjabat tangan 
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9. Setiap jama’ah memasuki masjid dengan menjaga jarak

10. Jama’ah memilih pintu masuk dan keluar yang kelihatan 
tidak antri dan kosong

11. Setiap jama’ah mengisi shaf yang kosong di depan

12. Satu sajadah untuk satu orang

13. Setiap jama’ah keluar masjid dengan menjaga jarak

14. Posisi sandal jama’ah ketika akan masuk masjid meng-
hadap ke depan sehingga ketika keluar masjid, langsung 
dipakai.
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STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR 
HALAQOH AL QURAN

1. Berdoa sebelum melakukan aktifitas

2. Menerapkan adab sebagai penuntut ilmu

3. Menggunakan pakaian yang rapih dan milik pribadi serta 
tidak boleh pinjam ke temannya

4. Mencuci tangan menggunakan air dan sabun atau pencuci 
tangan atau membawa cairan pembersih tangan (hand-
sanitizer)

5. Menggunakan masker 

6. Membawa Al Quran pribadi dan tidak saling pinjam me-
minjam

7. Menerapkan adab dan etika ketika bersin atau batuk

8. Menjaga jarak minimal 1 meter

9. Tidak berkerumun 
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STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
PERPUSTAKAAN

1. Melakukan Cuci Tangan Pakai Sabun sebelum dan sesudah 
masuk perpustakaan

2. Selalu menggunakan masker

3. Menjaga jarak minimal 1 meter dan tidak berkerumun

4. Meletakkan buku atau lainnya yang ada di perpustakaan 
pada tempat yang telah disediakan
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STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
KANTIN

Bagi Santri yang masuk Kantin

1. Membaca doa sebelum dan sesudah makan serta menjaga 
adab makan minum

2. Melakukan Cuci Tangan Pakai Sabun sebelum dan sesudah 
makan

3. Tes suhu badan sebelum masuk ke kantin

4. Selalu menggunakan masker dan dilepas sejenak ketika 
makan atau minum

5. Menjaga jarak minimal 1,5 meter

6. Tidak boleh berkerumun khususnya saat mengantri mem-
bayar atau mengambil barang yang dibelinya

Pegawai kantin

1. Pegawai kantin dihimbau menjaga kesehatan masing–ma-
sing
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2. Melakukan Cuci Tangan Pakai Sabun sebelum dan sesudah 
beraktifitas di kantin

3. Seluruh karyawan kantin menggunakan masker

4. Menjaga jarak minimal 1 meter

5. Peralatan memasak dan makanan dibersihkan dengan baik

6. Dilarang datang ke pondok atau ke kantin jika sedang 
sakit demam, batuk, pilek dan sesak nafas

7. Menjaga kebersihan kantin

8. Lakukan penyemprotan rutin benda yang sering di akses 
orang banyak di kantin

9. Pegawai kantin dihimbau senantiasa menjaga kebersihan 
makanan yang dijual
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STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
UKS

1. Melakukan Cuci Tangan Pakai Sabun

2. Selalu menggunakan masker

3. Menjaga jarak minimal 1 meter

4. Tidak boleh berkerumun
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STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
TEMPAT UMUM ATAU FASILITAS UMUM

1. Salalu berdoa dan dzikir pada setiap keadaan atau hendak 
beraktifitas

2. Melakukan Cuci Tangan Pakai Sabun sebelum beraktifitas

3. Menjaga jarak minimal 1 meter

4. Memeriksakan suhu badan di tempat yang tersedia

5. Tidak boleh berkerumun

6. Selalu menggunakan masker
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STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR 
TEMPAT MAKAN ATAU DAPUR 

Bagi Santri

1. Membaca doa sebelum dan sesudah makan serta menjaga 
adab makan minum

2. Melakukan Cuci Tangan Pakai Sabun sebelum dan sesudah 
makan

3. Selalu menggunakan masker dan dilepas sejenak ketika 
makan atau minum

Bagi Pegawai Tempat Makan atau Dapur

1. Pegawai dapur dihimbau menjaga kesehatan masing–ma-
sing

2. Menggunakan masker ketika menyediakan makan

3. Dilarang datang ke pondok atau ke dapur jika tinggal di 
pondok ketika sedang sakit demam, batuk, pilek dan sesak 
nafas

4. Menjaga kebersihan ruangan dapur
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5. Melakukan Cuci Tangan Pakai Sabun sebelum dan sesudah 
aktifitas

6. Lakukan penyemprotan rutin benda yang sering di akses 
orang banyak di dapur

7. Membuat tirai plastik pembatas antara santri dan pegawai 
dapur

8. Bagian dapur tidak boleh meminjamkan alat makan ke-
pada santri

9. Peralatan memasak dan makanan dibersihkan dengan baik
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STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
LAUDRY

Bagi Santri

1. Melakukan Cuci Tangan Pakai Sabun

2. Selalu menggunakan masker

3. Menjaga jarak minimal 1 meter

4. Tidak boleh berkerumun

5. Penyimpanan laundry di tempat yang sudah disepakati 
oleh bagiannya

6. Sebelum masuk kamar, lakukan desinfeksi pada bungku-
san plastik laundry

7. Dihimbau tidak bersentuhan, mengobrol dengan pegawai 
laundry

Bagi Pegawai Laundry

1. Menjaga kesehatan masing-masing

2. Jika sedang demam tidak boleh masuk pondok

3. Wajib menggunakan masker
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4. Wajib cuci tangan sebelum masuk pondok

5. Wajib pemeriksaan suhu sebelum masuk pondok

6. Pegawai laundry dihimbau tidak berinteraksi dengan san-
tri, mengobrol atau menyentuh santri

7. Menjaga jarak 1 meter dengan santri
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STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR 
POS SATPAM

Pos Satpam

1. Melakukan desinfeksi rutin

2. Santri dilarang masuk pos satpam

3. Santri dilarang berkerumun di pos satpam

4. Jika ingin mengambil paket antri dengan jaga jarak 1 meter

5. Santri dilarang memakai telepon satpam

Pegawai Satpam

1. Menjaga kesehatan masing-masing

2. Jika sedang sakit demam, batuk, pilek, sesak nafas dilarang 
datang ke pondok

3. Wajib menggunakan masker

4. Wajib cuci tangan sebelum masuk pondok

5. Desinfeksi barang-barang seperti tas, jaket, helm
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STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR 
TAMU

1. Meminta izin ke Satpam untuk masuk dan menyampaikan 
tujuan

2. Memberikan surat tanda pengenal kepada Satpam

3. Tes suhu badan sebelum masuk Pondok

4. Melakukan Cuci Tangan Pakai Sabun sebelum dan sesudah 
masuk Pondok

5. Menggunakan Masker

6. Menjaga jarak minimal 1 meter dan tidak berkerumun

7. Setelah tamu yang bersangkutan selesai urusannya lang-
sung meninggalkan pondok


