


KATA PENGANTAR

Om Swastyastu,

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena

atas berkat dan rahmat-Nya, protokol kesehatan Covid-19 untuk Elizabeth

International dapat terselesaikan dengan baik

Pandemi Covid-19 yang melanda seluruh dunia termasuk Indonesia telah

menjadikan manusia memasuki sebuah tatanan kehidupan baru diberbagai

sendi-sendi kehidupan termasuk semua kegiatan dalam ruang lingkup

pendidikan dan pelatihan

Sebagai bagian dari upaya kesiapan dalam menghadapi hal tersebut maka

penting bagi Elizabeth International untuk membentuk satuan tugas Covid-19

Elizabeth International yang bertugas untuk menyusun protokol kesehatan covid-

19 untuk Elizabeth International dan mengawasi seluruh pihak untuk mengikuti

semua protokol yang telah ditetapkan. Protokol kesehatan ini terdiri dari:

1. Kata pengantar

2. Susunan tim satuan tugas pencegahan Covid-19

3. Protokol tetap penanganan dan pencegahan Covid-19 Elizabeth International

4. Standar umum

5. Standar khusus

6. Front office campus area

7. Ruang administrasi

8. Ruang instruktur

9. Ruang kelas

10. Ballroom

11. Fasilitas praktek



12. Praktek room

13. Praktek public area

14. Lampiran - lampiran

Protokol Kesehatan ini disusun dengan mengadopsi berbagai protokol

dan panduan yang diberikan oleh pemerintah dan sumber-sumber lainnya

tentunya dengan tetap mengedepankan asas kenyamanan dan kesehatan

seluruh keluarga besar di Elizabeth International.

Hadirnya protokol kesehatan yang ditujukan bagi seluruh keluarga besar

di Elizabeth International ini nantinya wajib digunakan sebagai acuan dalam

melakukan kegiatan belajar mengajar di era setelah covid-19 dan sebagai bukti

sahih jika Elizabeth International telah siap untuk menghadapi sebuah era baru

pasca Covid-19.

Om Santih Santih Santih Om

Denpasar, Juni 2020

Satuan Tugas Covid-19 Elizabeth International





PROTOKOL TETAP

PENANGANAN DAN PENCEGAHAN COVID – 19

ELIZABETH INTERNATIONAL

Standar Umum

Standar umum ini merupakan standar yang digunakan dalam kegiatan

kampus sehari – hari serta Perkuliahan Teori.

a. Setiap Karyawan, Mahasiswa/i, dan Tamu yang memasuki area Kampus

Wajib untuk diperiksa Suhu Badan menggunakan Thermogun dengan

suhu Maksimal 37,5oC. Apabila suhu badan melewati suhu 37,5O C maka

tidak diperkenankan untuk memasuki area Kampus Elizabeth

International.

b. Setiap Karyawan, Mahasiswa/i, yang memasuki area kampus diwajibkan

untuk mencuci tangan di tempat (drum) yang telah disediakan oleh

kampus dan menggunakan hand sanitizer.



c. Menggunakan masker kain non medis 3 lapis atau 2 lapis yang di

dalamnya diisi tisu dengan baik serta diganti setelah digunakan selama 4

jam atau saat lembab.

d. Memenuhi ketentuan menjaga jarak minimal 1,5 meter pada saat

berinteraksi dan duduk, saat di dalam maupun di luar kelas.

e. Melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS);

f. Menghindari kontak fisik langsung (berjabat tangan, bersentuhan pipi,

berpelukan, dsb)

g. Penyemprotan Skala Besar Desinfektan dilakukan Seminggu Sekali di

semua area kampus yang ada aktivitas dan penyemprotan Skala kecil area

kerja dilakukan Min 2 jam Sekali

h. Apabila selama kegiatan kerja ada Karyawan, Mahasiswa/i, yang

mengeluh demam, Wajib untuk diperiksa Kembali Suhu Badannya dan

diperkenankan pulang atau diarahkan menuju fasilitas Kesehatan

terdekat.

i. Penyediaan Baju Hazmat (APD) minimal 2 set, Tandu, Kotak P3K, di setiap

kampus untuk digunakan dalam keadaan darurat.

j. Nomor Telepon (Emergency Contact) Rumah sakit, Klinik, dan BPBD,

harus tercatat di setiap Kampus.

k. Tidak memberlakukan hukuman/sanksi bagi yang tidak masuk karena

sakit dengan tetap menyertakan Surat Keterangan sakit dari Dokter.

l. Membatasi kegiatan keluar area kampus selama perkuliahan berlangsung.

m. Karyawan dan Mahasiswa/I wajib menginformasikan apabila di sekitar

lingkungan tempat tinggal terdapat kasus positif Covid-19, dan karyawan

atau mahasiswa bersangkutan diwajibkan untuk melakukan Rapid Test

mandiri.

n. Mengintegrasikan materi tentang pencegahan dan pengendalian penyakit

dalam kegiatan dan materi pembelajaran sehari-hari.

o. Menerapkan Etika Batuk/Bersin dengan menutup mulut menggunakan



lengan atas bagian dalam atau tisu dan segera buang tisu yang telah

digunakan ke tempat sampah, lalu cuci tangan dengan menggunakan

sabun dan air.

Standar Khusus

Standar ini merupakan standar yang digunakan pada beberapa fasilitas

umum, ruangan khusus dan pada perkuliahan praktek pada masing – masing

jurusan.

Front Office Campus Area

1. Untuk menghidari kontak secara langsung dengan tamu atau mahasiswa/I

serta staff lainnya staff yang bertugas di bagian front office menggunakan

pelindung berupa Face Shield dan juga masker.

2. Hand Sanitizer selalu tersedia di meja Front Office.

3. Selalu memastikan bahwa tamu, mahasiswa/I, serta staff yang memasuki

area front office/lobby telah mencuci tangan sebelumnya di tempat yang

telah disediakan.

4. Selalu mengarahkan tamu, mahasiswa/I, serta staff yang baru datang

untuk menggunakan hand sanitizer, dan berdiri pada tanda yang telah

disediakan,

5. Memastikan bahwa tamu, mahasiswa/I, serta staff yang memiliki

kepentingan di area front office/lobby berjumlah tidak melebihi kapasitas

ruangan serta tetap melakukan physical distancingmin. 1,5 meter.



Lay Out Front Office Area

Ruang Administrasi

1. Kapasitas ruangan tidak melebihi standar yang ditetapkan.

2. Semua staff harus menerapkan physical distancing dengan jarak min. 1,5

m.

3. Mencuci tangan sesering mungkin dan menggunakan hand sanitizer.

4. Tidak melakukan kontak fisik secara langsung, seperti berjabat tangan,

berpelukan dan lain – lain.

5. Serta menerapkan seluruh standar protocol kesehatan yang telah

ditetapkan pada standar umum.



Ruang Instruktur

1. Kapasitas ruangan tidak melebihi standar yang ditetapkan.

2. Semua staff harus menerapkan physical distancing dengan jarak min. 1,5

m.

3. Mencuci tangan sesering mungkin dan menggunakan hand sanitizer.

4. Tidak melakukan kontak fisik secara langsung, seperti berjabat tangan,

berpelukan dan lain – lain.

5. Serta menerapkan seluruh standar protocol kesehatan yang telah

ditetapkan pada standar umum.



Ruang Kelas

a. Setiap Mahasiswa/i yang baru datang dari luar area Kampus Wajib untuk

diperiksa Suhu Badan Lewat Thermogun dengan suhu Maksimal 37,5oC.

Apabila suhu badan melewati suhu 37,5OC maka tidak diperkenankan untuk

memasuki area Kampus Elizabeth International.

b. Setiap Mahasiswa/I Wajib menggunakan atau membawa Masker yang sudah

ditetapkan oleh manajemen Elizabeth International lengkap dengan

peralatan lainnya (Tisu Basah/Kering, Sanitizer, Peralatan makan, dan ATK

pribadi).

c. Melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS);

d. Menghindari kontak fisik langsung (berjabat tangan, bersentuhan pipi,

berpelukan, dsb)

e. Kapasitas maksimal dari 1 ruang kelas adalah 15 mahasiswa/I dengan 1

Instruktur.



f. Memenuhi ketentuan menjaga jarak minimal 1,5 meter pada saat

berinteraksi dan duduk.

Layout Ruang Kelas

Ballroom

a. Setiap Mahasiswa/i yang baru datang dari luar area Kampus Wajib

untuk diperiksa Suhu Badan Lewat Thermogun dengan suhu Maksimal

37,5oC. Apabila suhu badan melewati suhu 37,5OC maka tidak

diperkenankan untuk memasuki area Kampus Elizabeth International.

b. Setiap Mahasiswa/I Wajib menggunakan atau membawa Masker yang

sudah ditetapkan oleh manajemen Elizabeth International lengkap

dengan peralatan lainnya (Tisu Basah/Kering, Sanitizer, Peralatan

makan, dan ATK pribadi).

c. Melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS);

d. Menghindari kontak fisik langsung (berjabat tangan, bersentuhan pipi,

berpelukan, dsb)

e. Memenuhi ketentuan menjaga jarak minimal 1,5 meter pada saat



berinteraksi dan duduk.

Lay Out Ezzy Smart Ballroom

Fasilitas Praktek

1. Culinary Department

a. Setiap Mahasiswa/i yang baru datang dari luar area Kampus Wajib

untuk diperiksa Suhu Badan Lewat Thermogun dengan suhu Maksimal

37,5oC. Apabila suhu badan melewati suhu 37,5OC maka tidak

diperkenankan untuk memasuki area Kampus Elizabeth International.

b. Setiap Mahasiswa/I Wajib menggunakan atau membawa Masker yang

sudah ditetapkan oleh manajemen Elizabeth International lengkap

dengan peralatan lainnya (Tisu Basah/Kering, Sanitizer, Peralatan

makan, dan ATK pribadi).

c. Setiap Mahasiswa/i, yang memasuki area Kitchen Studio diwajibkan

untuk mencuci tangan di tempat yang telah disediakan oleh kampus.

d. Ketika melakukan pengabsenan wajib untuk menjaga jarak min 1,5 m

dengan Rekan Mahasiswa/i lainnya



e. Praktek di Kitchen Studio tetap berjaga jarak dan apabila memasak

didepan kompor, prepare, dan pencucian barang/bahan diusahakan

untuk berdiri di garis “X” yang telah ditentukan.

f. Setiap Mahasiswa membawa Notebook, pulpen, dan Sendok pribadi

(Untuk pencicipan makanan harus melalui media Bowl tidak

diperbolehkanmencicipi makanan langsung dari Pan/Pot).

g. Apabila selama kegiatan praktek ada Mahasiswa/I yang mengeluh

sakit, Wajib untuk diperiksa kembali suhu badannya dan

diperkenankan pulang atau diarahkan menuju fasilitas Kesehatan

terdekat.

h. Penyemprotan Desinfektan dilakukan setiap akhir Sesi Praktek

i. Penggunaan Hand glove wajib digunakan Ketika Praktek di Kitchen

Lab mulai dari proses Preparation, Cooking, hingga plating. Dan

mengganti Handglove saat handglove robek, terlalu basah, atau saat

menangani jenis makanan berbeda yang dapat menimbulkan Cross

Contamination.

Lay Out Ruangan Praktek Culinary Beserta Sign Physical Distancing



2. Butter and Cream Pastry and Bakery Kitchen

a. Setiap Mahasiswa/i yang baru datang dari luar area Kampus Wajib

untuk diperiksa Suhu Badan Lewat Thermogun dengan suhu

Maksimal 37,5oC. Apabila suhu badan melewati suhu 37,5OC maka



tidak diperkenankan untuk memasuki area Kampus Elizabeth

International.

b. Setiap Mahasiswa/I Wajib menggunakan atau membawa Masker yang

sudah ditetapkan oleh manajemen Elizabeth International lengkap

dengan peralatan lainnya (Tisu Basah/Kering, Sanitizer, Peralatan

makan, dan ATK pribadi).

c. Setiap Mahasiswa/i, yang memasuki area Butter and Cream Kitchen

diwajibkan untuk mencuci tangan di tempat yang telah disediakan

oleh kampus.

d. Ketika melakukan pengabsenan wajib untuk menjaga jarak min 1,5 m

dengan Rekan Mahasiswa/i lainnya

e. Praktek di Kitchen Studio tetap berjaga jarak dan apabila memasak

didepan kompor, prepare, dan pencucian barang/bahan diusahakan

untuk berdiri di garis “X” yang telah ditentukan.

f. Setiap Mahasiswa membawa Notebook, pulpen, dan Sendok pribadi

(Untuk pencicipan Makanan harus melalui media Bowl tidak

diperbolehkanmencicipi makanan langsung dari Pan/Pot).

g. Apabila selama kegiatan praktek ada Mahasiswa/I yang mengeluh

sakit, Wajib untuk diperiksa kembali suhu badannya dan

diperkenankan pulang atau diarahkan menuju fasilitas Kesehatan

terdekat.

h. Penyemprotan Desinfektan dilakukan setiap akhir Sesi Praktek

i. Penggunaan Hand glove wajib digunakan Ketika Praktek di Kitchen

Lab mulai dari proses Preparation, Cooking, hingga plating. Dan

mengganti Handglove saat handglove robek, terlalu basah, atau saat

menangani jenis makanan berbeda yang dapat menimbulkan Cross

Contamination.



3. Food and Beverage Department

a. Setiap Mahasiswa/i yang baru datang dari luar area Kampus Wajib

untuk diperiksa Suhu Badan Lewat Thermogun dengan suhu Maksimal

37,5oC.

b. Setiap Mahasiswa/I Wajib menggunakan atau membawa Masker yang

sudah ditetapkan oleh manajemen Elizabeth International lengkap

dengan peralatan lainnya (Tisu Basah/Kering, Sanitizer, alat praktek

pribadi dan glass cloth).

c. Ketika melakukan pengabsenan wajib untuk menjaga jarak min 1,5 m

dengan Rekan Mahasiswa/i lainnya.

d. Restaurant & Bar akan diberi tanda X di setiap tempat yang dirasa

memiliki batas aman. Sehingga mahasiswa/I bisa memilih tempat

yang aman saat mereka mengadakan praktek.

e. Bar di seluruh kampus akan diberikan sekat plastik di bar counter .

Kapasitas ruangan : 15 student + 1 Instructor

Posisi yang diperbolehkan adalah pada tanda O.



f. Sebelum memasuki area restaurant & bar , mahasiswa/i harus

mencuci tangan mereka dengan bersih.

g. Setelah penerimaan buah-buahan untuk keperluan praktek bar, buah-

buahan harus disterilisasi dahulu agar aman untuk digunakan.

h. Masing – masing meja di restaurant telah diatur dengan jarak minimal

1.5 Meter.

i. Menyediakan desinfektan untuk pembersihan alat - alat yang

digunakan oleh mahasiswa (bar hand tools) dan gloves untuk praktek

bar dan table setup restaurant.

j. Untuk segala jenis linen yang dipergunakan di restaurant / bar hanya

dapat digunakan oleh mahasiswa/I yang sudah memakai hand gloves.

k. Setiap selesai praktek , semua peralatan harus dicuci dengan sabun

dan air panas dan juga disimpan di tempat yang bersih.

Lay out Lab Praktek Restaurant





4. Room Division

a. Memasuki area kampus mengikuti prosedur yang berlaku , yaitu

melakukan pengecekan suhu tubuh oleh staff yang bertugas dan

mencuci tangan di tempat yang telah ditentukan serta menggunakan

masker

b. Salam dan greeting wajib tetapi tidak dilakukan dengan kontak fisik

seperti berjabat tangan, berpelukan dan lain sebagainya serta

menjaga jarak

c. Pastikan membawa alat tulis pribadi, hand sanitizer, hand glove dan

tisu

d. Pastikan mencuci tangan sebelum dan sesudah melakukan kegiatan

praktek serta selalu menerapkan pola hidup sehat

Praktek Room :

a. Kegiatan praktek dilakukan dengan bergilir dan menjaga jarak .

b. Dalam 1 ruangan terdiri dari 1 instruktur dan 2 siswa . sisanya

menunggu di luar dengan mengikuti prosedur yang berlaku



Praktek Public Area :

a) Kegiatan praktek dilakukan dengan menjaga jarak dan tiap siswa

mendapatkan peralatan dan area tersendiri , pada saat pengambilan

dan pengembalian alat mengikuti prosedur dengan menjaga jarak dan

menghindari kontak fisik.

b) Setelah selesai siswa diperbolehkan meninggalkan tempat praktek

secara tertib dan tetap mengikuti prosedur

Lay Out Praktek Room Division Department

Room Ezzy Smart Resort Denpasar





Lab Praktek Room Ezzy Autograph Nusa Dua

Lab Praktek Room Ezzy Heritage Gianyar

5. Front Office Department

a. Memasuki pintu masuk dan area kampus, dilakukan pengecekan

suhu tubuh baik oleh petugas Security maupun petugas khusus yang

bertugas pada hari itu.

Tanda “X” Biru : Instruktur ( max. 1 orang setiap ruangan )

Tanda “X” Kuning : Mahasiswa/I ( max. 2 orang tiap ruangan )



b. Salam atau greeting kepada tamu dan siapapun yang memasuki

area parkir (tidak disertai dengan jabat tangan).

c. Setiap orang yang sudah di cek suhu tubuhnya, akan diminta untuk

mencuci tangan di tempat cuci tangan (Hand Wash point)

d. Pencatatan terhadap pengecekan suhu tubuh setiap orang yang

nemasuki area kampus harus dilakukan dengan disiplin.

e. Setiap orang yang datang dan memasuki area kampus harus diberi

penjelasan atas Protap yang kita miliki dan memberitahu untuk

membawa dan menggunakan kelengkapan wajib, seperti; masker,

dll.

f. Pada saat memasuki tamu – tamu pintu lobby kampus, petugas

kebersihan harus secara mengecek kebersihan dan melakukan

penyemprotan terhadap pegangan pintu lobby dengan

menggunakan desinfektan.

g. Selalu menyediakan Hand Sanitizer dan Kotak P3K di area Lobby

Kampus (Lobby Hotel).

h. Jarak antar oang -orang yang berada di lobby harus tetap dijaga,

dipantau dan disarankan untuk mematuki aturan jarak bagi yang

tidak sesuai dengan Protap.

i. Pengecekan terhadap semua peralatan yang sering disentuh oleh

banyak orang, seperti; meja pendaftaran (Front Desk), laptop,

telepon, bahan – bahan dan formulir yang digunakan untuk

menangani tamu, baik registrasi maupun check out, trolley

pengangkut barang, semua meja dan kursi yang ada di lobby

kampus.

j. Pegangan pintu belakang lobby kampus juga menjadi perhatian

untuk dibersihkan dan dilakukan penyemprotan dengan

menggunakan desinfektan secara berkala



Lay Out Lab Praktek Front Office





Lampiran














