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PROTOKOL KESEHATAN PRAKTIK LABORATORIUM
STIKES PERTAMEDIKA
DI MASA PANDEMI COVID 19
 Sebelum Mahasiswa datang ke kampus, wajib
melakukan Rapid Test Antibody / Antigen / Swab
PCR & membawa bukti test dengan hasil Negatif
 Mahasiswa diharapkan datang ke kampus hanya
dengan membawa keperluan praktek
 Mahasiswa datang ke kampus 30 menit sebelum
kegiatan laboratorium
 Mahasiswa wajib menggunakan masker medis & face
shield
 Saat akan memasuki area kampus, mahasiswa akan di
ukur suhu tubuh
 Mahasiswa cuci tangan di tempat yang telah
disediakan
 Mahasiswa memasuki ruang laboratorium dengan
jaga jarak sesuai dengan tanda yang sudah
disediakan oleh petugas
 Jumlah mahasiswa yang bisa mengikuti praktek di
Laboratorium sebanyak 5 mahasiswa dalam 1 kali
pertemuan
 Mahasiswa mengikuti kegiatan praktik laboratorium sesuai dengan waktu yang telah
ditentukan
 Mahasiswa membersihkan alat yang sudah dipergunakan setiap kali selesai praktek
 Mahasiswa membersihkan phantom yang sudah dipergunakan dengan menyemprot
alcohol 70% kepermukaan kulit phantom, kemudian di lap kering menggunakan tisu
kering
 Sampah medis yang sudah digunakan, dibuang pada tempat yang sudah disediakan
 Setelah selesai mengikuti kegiatan praktik mahasiswa harus segera meninggalkan
kampus dan kembali ke rumah masing-masing
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PELAKSANAAN PRAKTIKUM DI
Halaman :
LABORATORIUM PADA ERA NEW NORMAL
COVID-19
PENGERTIAN
TUJUAN

PROSEDUR

Merupakan prosedur pelaksanaan praktikum di laboratorium pada masa
new normal COVID-19
Sebagai acuan dalam melakukan praktikum laboratorium mahasiswa pada
masa new normal COVID-19









Dosen mata kuliah menyerahkan SOP kepada petugas laboratorium
Petugas laboratorium menyiapkan alat,bahan,dan tempat
Dosen /instruktur mengecek persiapan alat,bahan dan tempat
Mahasiswa dan dosen memberitahu petugas laboratorium bila akan
masuk labolatorium
Mahasiswa mengisi daftar hadir praktikum laboratorium diketahui
dosen
Mahasiswa melakukan praktikum dengan bimbingan dosen
Mahasiswa membereskan alat,bahan dan tempat diketahui dosen
setelah praktek selesai
Mahasiswa dan dosen memberitahu kepada petugas pelaksana
labolatorium bahwa telah selesai praktikum

Catatan:





Pada saat era new normal COVID-19, kegiatan praktikum dilakukan
dengan memperhatikan protokol kesehatan dengan membatasi jumlah
mahasiswa dalam satu kali pertemuan diikuti oleh 5 mahasiswa.
Tempat duduk diatur jarak minimal 1.5 meter antara tempat duduk
yang satu dengan yang lain.
Semua yang terlibat dalam perkuliahan wajib mengenakan masker
medis dan Face Shield
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PEMAKAIAN LABORATORIUM INTERNAL DI
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PENGERTIAN

Merupakan prosedur operasional pemakaian laboratorium internal di era new normal
COVID-19 sesuai protocol kesehatan yang ditetapkan

TUJUAN

Sebagai acuan bagi PJMK dalam menggunakan Laboratorium sebagai sarana
pembelajaran, sehingga tidak terjadi penumpukan beban praktikum di satu Labolatorium

PROSEDUR







Selambat-lambatnya dua minggu sebelum perkulihan dimulai, PJMK yang mata
kuliahnya menggunakan laboratorium diharuskan menyerahkan rencana praktikum
yang disertai silabus, RPP, dan kebutuhan bahan serta alat praktikum
Setelah rencana praktikum dari PJMK diterima petugas laboratorium, kemudian
petugas berkoordinasi dengan PJMK menyusun rencana pelaksanaan praktikum
Rencana pelaksanaan praktikum yang telah disetujui oleh Laboran dan PJMK,
diserahkan ke petugas labolatorium untuk diproses dan untuk pengaturan
pemakaian labolatorium.
Sehari sebelum pelaksanaan praktikum petugas laboratorium bersama dengan
penanggung jawab praktikum mengevaluasi kesiapan pelaksanaan praktikum
Petugas laboratorium melaporkan pelaksanaan praktikum dalam format
pemakaian labolatorium yang telah disediakan dan diketahui oleh penanggung
jawab praktikum.

Catatan:





Pada saat era new normal COVID-19, kegiatan praktikum dilakukan dengan
memperhatikan protokol kesehatan dengan membatasi jumlah mahasiswa dalam
satu kali pertemuan diikuti oleh 5 mahasiswa.
Tempat duduk diatur jarak minimal 1.5 meter antara tempat duduk yang satu
dengan yang lain.
Semua yang terlibat dalam perkuliahan wajib mengenakan masker medis dan
Face Shield
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PENGERTIAN

Prosedur peminjaman alat hanya dilakukan oleh mahasiswa STIKES
Pertamedika dan dilaksanakan sesuai dengan protokol kesehatan di era
new normal COVID-19. Alat yang telah dipinjam merupakan tanggung
jawab mahasiswa.

TUJUAN

Sebagai acuan bagi mahasiswa dalam memperoleh layanan peminjaman
alat dan bahan labolatorium untuk kegiatan praktek dan penelitian di
STIKES Pertamedika.

PROSEDUR









Mahasiswa mengisi formulir peminjaman alat dan bahan
Mahasiswa meminta persetujuan dosen pengajar /dosen pembimbing
dan Ka.Sub bagian Labolatorium
Mahasiswa melakukan pengajuan alat dilakukan 1 hari sebelum
pelaksanaan kepada bagian labolatorium
Mahasiswa mengambil alat dilayani oleh bagian laboratorium
Mahasiswa bersama petugas lab memeriksa apakah alat yang
diberikan sudah lengkap dan sesuai atau belum
Mahasiswa bersama petugas lab memeriksa keadaan barang/alat lab
yang dipinjam
Mahasiswa bertanggung jawab menjaga alat yang dipinjam agar
tidak rusak dan hilang

Catatan:




Pada saat era new normal COVID-19, kegiatan praktikum dilakukan
dengan memperhatikan protokol kesehatan dengan membatasi jumlah
mahasiswa dalam satu ruangan sejumlah 5 mahasiswa.
Semua yang terlibat dalam perkuliahan wajib mengenakan masker
medis dan Face Shield
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PENGEMBALIAN PERALATAN DAN
BAHAN PRAKTIKUM DI LABORATORIUM
PENGERTIAN

TUJUAN

PROSEDUR
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Pengembalian alat laboratorium adalah suatu kegiatan yang dilakukan
oleh pengguna (dosen maupun mahasiswa) untuk mengembalikan alat
praktikum yang telah digunakan ke laboratorium
Memastikan alat yang dipinjam telah dikembalikan






Pengguna mengembalikan alat yang telah digunakan kepada petugas
Petugas bersama pengguna mengecek jumlah dan kondisi alat yang
dikembalikan sesuai dengan formulir peminjaman alat
Petugas menandatangani dan mencatat tanggal pengembalian alat
Petugas menyimpan dan mengembalikan alat ke tempat
penyimpanannya
Dokumentasi rekaman peminjaman dan pengembalian alat
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PENGERTIAN
TUJUAN





PROSEDUR









Menertibkan pelaksanaan saat memasuki dan mengunakan
laboratorium STIKES Pertamedika sesuai peraturan yang berlaku
Mewujudkan kesamaan persepsi dan langkah dalam pengelolaan
peralatan dan bahan dengan system pengadministrasian yang terpusat
Tercpainya pengawasan yang efektif terhadap ruangan milik STIKES
Pertamedika
Semua pengunjung laboratorium di larang membawa masuk tas di
laboratorium
Mahasiswa wajib mengisi daftar hadir kunjungan laboratorium
Mahasiswa di larang makan, minum, membuat gaduh dan bersikap
tidak sopan
Semua pengunjung laboratorium wajib menjaga kebersihan
laboratorium
Semua mahasiswa yang mengunjungi atau praktek di laboratorium,
wajib merapikan kembali laboratorium
Dilarang membawa peralatan laboratorium keluar ruangan tanpa ijin
dari petugas laboratorium atau dosen pembimbing
Semua pengunjung laboratorium harus menjaga keamanan inventaris
laboratorium
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Jika terjadi kerusakan, kehilangan peralatan lobaoratorium
pengunjung yang merusakan atau menghilangkan alat tersebut wajib
melapor ke petugas laboratorium dan mengganti alat tersebut. Jika
tidak ada yang melapor menghilangkan, merusakan alat laboratorium
maka mahasiswa yang mengunjungi laboratorium saat waktu tersebut
wajib menganti dua kali lipat
 Mahasiswa atau dosen jika meminjam peralatan laboratorium untuk
kepentingan praktikum harus memenuhi ketentuan peminjaman dan
pengembalian sebagai berikut:
 Wajib mengisi formulir peminjaman alat yang di ketahui oleh
petugas laboratorium
 Alat laboratorium yang di pinjam atau di pakai menjadi tanggung
jawab peminjam yang mengunakan dengan sanksi apabila terjadi
kerusakan, pecah, dan hilang peminjam wajib lapor kepada
petugas laboratorium dengan segera dan mengantinya, jika
pengembalian alat melebihi dengan jangka waktu yang di tentukan
(selama satu minggu) dalam peminjaman maka di kenakan denda
sebesar Rp. 1000,00/ alat
 Peminjaman dan pengembalian peralatan laboratorium harus
sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan harus dalam keadaan
baik, bersih dan utuh (kecuali alat habis pakai)
 Mengembalikan peralatan laboratorium harus pada tempat yang di
tentukan dengan pengawasan petugas laboratorium atau dosen
pengajar
 Peminjaman alat di lakukan pada hari senin – jum’at pukul 07.30
- 16.00

