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PERSIAPAN

PEMBELAJARAN TATAP MUKA
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TATA LETAK RUANGAN

Social 

Distancing

1,5m

Jarak orang 

duduk
Jarak 

berdiri/mengantri

Selama berada di 

lingkungan sekolah

1,5 m

Tanda jaga jarak

Di setiap ruangan

Kelas, koridor, 

halaman, ruang guru, 

kantor tata usaha, dan 

perpustakaan

Ruang-ruang yang 

diakses



Pengaturan Lalu Lintas

Lalu lintas

1 arah

Koridor dan Tangga

Tangga akan 

diberikan batas 

pemisah naik dan 

turun



WALI KELASGuru BK GURU LAIN

Petugas Layanan Dukungan 

Psikososial

Sekolah menyiapkan layanan bantuan 

kesehatan jiwa dan psikososial bagi 

seluruh warga sekolah.

Penugasan Kepala Sekolah

❖ Nomor WA

❖ Email

❖ Nomor Telepon

Pendataan Kontak Layanan

Layanan Dukungan Psikososial



Pembersihan dan Disinfeksi

SHIFTING Penyemprotan 

bergiliran

SELAMA 

TATAP 

MUKA

SELASA, KAMIS, 

SABTU

BENDA
Pegangan tangga, 

pegangan pintu, meja, 

kursi, alat peraga, 

komputer, ventilasi AC, 

sarana cuci tangan, dll

RUANG
Seluruh ruangan yang 

diakses oleh manusia harus 

didisinfeksi.



KOORDINASI 

APARAT

RT

RW

LURAH

Penertiban pedagang

kaki lima

Undang/Datang

KOORDINASI

Penertiban pedagang

kaki lima

Undang/Datang

KOORDINASI

Penertiban pedagang

kaki lima

Datang

KOORDINASI



RUANG 

TRANSIT

Kondisi kurang sehat

Untuk Seluruh 

Warga Sekolah

Sekolah menyiapkan ruang transit untuk warga sekolah yang 

memiliki gejala umum COVID-19 seperti, suhu badan 

> 37.30C, batuk, sesak nafas, sakit tenggorokan, pilek 

sebelum dipulangkan atau dirujuk ke fasilitas layanan 

kesehatan (Puskesmas)



ALUR PEMBELAJARAN 

TATAP MUKA

DI SMP NEGERI 37

JAKARTA



Sebelum KBM dimulai

Wajib
Wajib

Wajib
Tidak masuk kelas

Jaga Jarak

menggunakan masker 

kain 3 lapis atau 2 lapis 

yang di dalamnya diisi 

tisu, membawa masker 

cadangan dan 

pembungkus masker 

kotor.

Diperiksa suhu tubuh 

dengan menggunakan 

ThermoGun

Mencuci tangan pada 

wastafel dengan 

sabun/hand sanitizer.

Dimasukkan ke ruang 

transit jika memiliki 

gejala umum COVID-19

Menjaga jarak, tidak 

berkumpul dan tidak 

melakukan kontak fisik.

MASKER

CEK SUHU

CUCI 

TANGAN

TRANSIT

PHYSICAL 

DISTANCE



Selama KBM 

❖Sebelum masuk kelas guru mencuci 

tangan dengan sabun/hand sanitizer.

❖Wajib menggunakan masker kain 3 

lapis atau 2 lapis yang di dalamnya 

diisi tisu, membawa masker 

cadangan dan pembungkus masker 

kotor.

❖Untuk guru ditambah wajib 

menggunakan sarung tangan dan 

Face Shiled

❖Pintu dan jendela kelas dibuka.

❖Menempati tempat duduk yang telah 

diatur dengan jarak minimal  1,5 m tiap 

orangnya

❖Sebelum dan sesudah menggunakan 

alat pembelajaran harus mencuci tangan 

dan mencuci alat tersebut.

❖Guru selalu mengontrol kesehatan 

peserta didik.

❖Saat istirahat, peserta didik tetap makan 

dan minum di kelas



Tidak diperbolehkan 

Peserta didik tidak 

perlu cium tangan 

guru.

Hindari menyentuh benda 

berpotensi penularan, 

menyentuh wajah, dan 

terapkan etika batuk dan 

bersin.

Guru jangan bergerak 

terlalu dekat kepada 

peserta didik, jaga 

jarak

Tidak diperkenakan 

saling meminjam 

alat tulis atau 

perlengkapan 

sekolah

CIUM TANGAN

MENYENTUH

MOBILITAS 

TINGGI

MEMINJAM



Setelah KBM

Setiap hari 

melakukan pelaporan 

ke Dinas Pendidikan

LAPORAN

Seluruh Peserta Didik dan Guru 

keluar dari kelas dengan tertib, 

berbaris dan tetap jaga jarak, serta 

langsung pulang ke rumah dan tidak 

berkumpul.

KELUAR DENGAN TERTIB

Seluruh Guru dan Peserta didik 

keluar kelas tetap dalam keadaan 

memakai masker dan mencuci tangan 

sebelum pulang.

MASKER dan CUCI TANGAN

Seluruh Peserta Didik wajib dijemput 

dan penjemput tidak berkumpul, 

menunggu di lokasi yang sudah 

ditentukan dan menerapkan jaga 

jarak.  

JEMPUTAN

Setelah KBM selesai seluruh ruangan 

langsung dilakukan disinfeksi dan 

pembersihan, begitupun ruang kerja, 

setelah pegawai selesai, seluruh 

ruang kerja dilakukan disinfeksi

Disinfeksi



Setelah KBM

Setiap hari 

melakukan pelaporan 

ke Dinas Pendidikan

LAPORAN

Keluar dengan 
Tertib

Berbaris 
dan Jaga 

Jarak

Langsung 
pulang 

(dijemput)



KETENTUAN UMUM

WARGA SEKOLAH
DI SMP NEGERI 37

JAKARTA



Sebelum Berangkat

Sarapan/konsumsi gizi seimbang    
Sarapan

Memastikan diri dalam kondisi sehat
Sehat

Memastikan diri menggunakan 

masker sesuai ketentuan     

Masker

Memastikan membawa bekal dengan 

alat makan dan minum sendiri.      

Bekal

Memastikan membawa alat belajar, 

perlengkapan ibadah, atau alat lain.

Perlengkapan Pribadi



Selama Perjalanan

Menggunakan 

Masker
Jaga Jarak

Hindari menyentuh 

permukaan benda 

yang berpotensi 

penularan, tidak 

menyentuh wajah 

dan menerapkan 

etika batuk dan bersin

Membersihkan tangan

sebelum dan sesudah 

menggunakan transportasi 

publik/antar-jemput 



Sebelum Masuk Ruang

01

02

03

04

Pengantaran hanya dilakukan sampai depan 

gerbang.

Pengantaran

Melakukan cuci tangan dengan sabun sebelum 

masuk ruang.

Cuci Tangan

Mengikuti pemeriksaan kesehatan berupa cek suhu 

dan gejala umum COVID-19 di depan gerbang.

Cek Suhu

Tamu yang berkunjung juga mengikuti protokol 

kesehatan.

Tamu



Setelah Sampai di Rumah

Melaporkan diri kepada sekolah jika 

mengalami gejala umum COVID-19

Lapor

Khususnya rutin cuci tangan pakai sabun.
Pola Hidup Bersih Sehat (PHBS)

Mandi dan mencuci rambut, mengganti pakain sebelum 

melakukan kontak fisik dengan keluarga di rumah.

Membersihkan Diri

Melepas alas kaki dan barang-barang di luar, lalu melakukan 

disinfeksi terhadap barang-barang, seperti jaket, sepatu, tas, 

dll.

Disinfeksi



Terima kasih. 
Semoga kita tetap sehat dan bahagia

Tatanan Era Kenormalan Baru


