Protokol Pengantar dan Peserta melihat lokasi
1. UNDIP berlokasi di dua tempat: Kampus
Tembalang dan Kampus Pleburan.
2. Peserta dapat melihat lokasi test melalui web
Pusat UTBK Undip
(https://utbk.undip.ac.id/lokasi-utbk/).

3. Bila ada kesulitan, silakan hubungan Customer Service UTBK
UNDIP di telpon : 024-7460041, HP: 08112883688,
whatsapp : 081225611333
4. UNDIP hanya menyediakan waktu setelah jam 18.00 WIB
Peserta dan pengantar tidak
diperkenankan
turun
dari
kendaraan
dan
kendaraan
dilarang parkir di dalam Kampus
UNDIP
Pengantar dan peserta dilarang turun dari mobil
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20 SD 29 JULI

Ujian Tulis berbasis Komputer (UTBK)
Pusat UTBK Universitas Diponegoro

Protokol Kesehatan akan
diterapkan secara ketat oleh
dan terhadap semua
komponen yang terlibat
UTBK (Panitia, Pengantar
dan Peserta)

Ijin Pelaksanaan UTBK dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan
Covid-19 Kota Semarang, tanggal 24 juni 2020

Pelaksanaan UTBK 2020 di
Universitas Diponegoro
sangat mengutamakan
Kesehatan dan Keselamatan

05 SD 14 JULI

Pada Hari Pelaksanaan Ujian (Hari H)

3. Ingat: peserta wajib membawa masker
sendiri dan mengenakannya saat
mengikuti kegiatan.

2. Panitia hanya menyediakan kertas buram
dan tidak menyediakan pena untuk coretan.

1. Pastikan terlebih dahulu semua dokumen
yang dpersyaratkan oleh LTMPT harus
dibawa. Tidak lengkapnya dokumen
dapat dikategorikan sebagai tindakan
pelanggaran.

Sebelum berangkat ke lokasi ujian di Pusat UTBK Undip

1,5 m

4. Peserta wajib mentaati semua hal yang
berhubungan dengan protocol kesehatan
Covid 19 yang ditetapkan Pemerintah
5. Peserta
datang
terlambat,
tidak
diperkenankan ikut tes (sesuai aturan
LTMPT)

2.

1.

Kendaraan Pengantar tidak diperkenankan
parkir di dalam Kampus UNDIP.

Kendaraan pengantar tidak diperbolehkan
parkir di lokasi kampus. Peserta saja yang
diperbolehkan turun, dropping peserta
maksimal 1 menit.

Protokol Pengantaran

3.

Peserta diwajibkan memakai masker dan
tetap jaga jarak, minimal 1,5m.

Peserta masuk ruangan tes.

“Semua Protokol Teknis Pelaksanaan UTBK
normal tetap berlaku”
1.

3.

Peserta wajib memakai masker saat tes berlangsung.

Pada jam yang telah ditentukan, peserta dipersilakan menempati
tempat duduk, selalu jaga jarak.

2.

4.

Sebelum memasuki area ruang tes para
peserta wajib mencuci tangan dahulu
dengan menjaga jarak sesuai dengan
Maks. 37,5oC
protocol Covid 19.
Setengah jam sebelum masuk ruang test, petugas akan memeriksa
kondisi peserta. Peserta yang menunjukkan gejala covid-19,
tidak boleh masuk ruang tes (aturan LTMPT).

5.

1.

Penjemputan hanya dapat dilakukan setelah tes
pada setiap sesi selesai, tidak diperkenankan
turun dari mobil, dan kendaraan hanya
diperbolehkan berhenti maksimal 5 menit.

Selesai ujian, Peserta tetap wajib mengikuti
Protokol COVID-19

Berhenti
jemput

Apabila peserta merasakan indikasi permasalahan kesehatan dalam
pelaksanaan ujian, harus tetap mengikuti protokol kesehatan

2.

Penjemput dan peserta pulang dengan rute yang
telah ditetapkan oleh panitia.

Peserta selesai tes dan Penjemputan.

3.

Kami selalu berdoa, Anda datang ke UNDIP
dalam keadaan Sehat dan Kembali sampai di
rumah juga Sehat Walafiat

