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SURAT EDARAN

N omor lll / R/ 2020 -03 / 585

Berdasarkan perkembangan situasi terkini terkait covlD-19, maka universitas Katolik
Parahyangan IUNPAR) mengambil langkah-langkah pencegahan penyebaran infeki coVID-
19 sebagai berikut:

1' MENIADAXAN semua kegiatan perkuliahan tatap muka langsung sampai dengan akhir
Semester Genap 2019 /2020.

2. MENIADAKAN semua kegiatan tatap muka langsung lainnya termasuk yang melibatkan
kehadiran pihak luar UNPAR, yang semula dijadwalkan padi tanggal t6 - zB liaret 2020.3. Kegiatan perkuliahan, uiian, dan kegiatan lainnya akan diliksanakan menggunakan
metode daring.

4. Pelaksanaan Ujian Tengah semester Genap zoLg /2020 yang semula dijadwalkan pada
tanggal 16 - 21 Maret 2020 akan dilaksanakan pada anggal 23 * 2g rraaiet 2020. Dosen
diminta menyiapkan uiian matakuliah dalam bentuk toii home exam, togas terstruktur
atau bentuk lainnya pada tanggal 16 - 2l MaretZI2O.

5. Dosen menyiapkan materi pembelajaran untuk dilakukan secara daring dengan
memanfaatkan fasilitas IDE, http://ide.unpar.ac.id. untuk bantuan tetn'is aapat
menghubungi Lembaga pengembangan pemelajaran dan Karier (LppK).

6. Pimpinan, dosen dan tenaqa kependidikan tetap beraktivitas di kampus, dengan
memprioritaskan kondisi kesehatan masing-masing.

7. UNPAR membatasi akses masuk ke area kampus din melakukan pemantauan suhu tubuh
untuk semua orang yang masuk

8. Seluruh pegawai dilarang melakukan pedalanan dinas, baik dalam maupun ruar negeri.9. !ar1 pegawai diharapkan selalu menjaga kesehatan. Bagi mereka yan! mengatami lelataflu, batuk demam dan/atau dinyatakan sakit oleh dokter, agar blrd[m dihmanlriag
pegawai dan/atau anggota. keluarganya yang baru kembali dari wilayah yang berisiko
tinggi atau telah berinteraksi dengan individu yang yang terpapar covlb-1g diminta
untuk melakukan isolasi diri.

10. Call Center dan Pusat Pelaporan:081121419S5.

M_ohon agar seluruh warga UNpAR dapat mengikuti perkembangan informasi terkait covrD-
19 dari sumber terpercaya. UNpAR akan terus memantau perkembangan hal ini dan
menerbitkan surat edaran sesuai dengan perkembangan selanjutnya
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