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1Disiplin Gunakan Masker

Unit Manajemen Mutu (UMM) USU mewajibkan seluruh 

pegawai, personalia, dan pengunjung yang beraktivitas di 

lingkungan atau mengunjungi unit kerja untuk selalu 

menggunakan masker sesuai dengan ketentuan 

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan Rektor 

USU. Masker dapat menghindari penularan kuman bahkan 

virus ketika seseorang mengeluarkan droplet ketika bersin 

atau batuk yang tersebar di udara. Masker yang 

digunakan dapat berupa masker medis dan non medis. 

Masker non medis hanya dapat digunakan maksimal 4 

jam dan cuci bersih setelah menggunakannya.

#GunakanMasker



2Higienis dan Sanitasi Lingkungan Kerja

Unit Manajemen Mutu (UMM) USU menyediakan sarana 

cuci tangan di tempat yang diperlukan seperti pada pintu 

masuk ruangan UMM ataupun menyediakan handsanitizer 

di setiap sudut ruangan khususnya ruangan rapat. 

Upayakan selalu rutin mencuci tangan sebelum atau 

setelah beraktivitas. Jika tidak memungkinkan, gunakan 

handsanitizer yang telah disediakan. Setiap personalia 

untuk menjaga kerapian penataan ruang dan meja 

kerjanya, upayakan untuk menyemprotkan disinfektan jika 

meja dalam keadaan tidak bersih.

#CuciTanganmu



3Tata Cara Membuka Pintu

Gagang pintu merupakan salah satu benda yang paling 

disentuh oleh banyak orang. Salah satu langkah yang 

dapat dilakukan untuk melakukan pencegahan 

penyebaran Covid-19 adalah dengan mengubah cara dan 

kebiasaan membuka pintu dengan tidak menyentuh 

gagang pintu secara langsung. Silahkan membuka pintu 

dengan menggunakan siku dan atau menghindari kontak 

secara langsung misalnya membuka gagang pintu 

dengan menggunakan tisu, sapu tangan atau sarung 

tangan. Jika Anda terpaksa menyentuh gagang pintu 

dengan tangan, pastikan Anda mencuci tangan setelah 

membuka dan menutup pintu.



4Physical Distancing Dalam
Semua Aktifitas Kerja

Hindari berjabat tangan dan berkerumun pada suatu 

tempat seperti pintu masuk, lorong dan di bagian tertentu 

ruangan unit kerja. Upayakan untuk mengatur jarak antar 

pekerja minimal 1 hingga 2 meter pada setiap aktivitas 

(pengaturan meja dan kursi antar pegawai saat rapat). 

Hindari menyentuh sembarang benda dan usahakan 

menggunakan barang pribadi seperti alat makan, alat 

tulis dan alat lain yang diperlukan.

#TetapJagaJarak

1-2 meter



5Gaya Hidup Sehat

Menerapkan pola hidup sehat seperti tidur yang cukup, 

dan berolahraga rutin. Konsumsi makanan yang bergizi, 

air putih yang cukup, buah-buahan, dan vitamin untuk 

menjaga daya tahan tubuh. Hindari stress dengan 

pekerjaan dan masalah sekitar. Berfikir positif untuk hidup 

sehat.

#YukSehat
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