SOP KERJA DI LABORATORIUM JURUSAN THP UB
SELAMA MASA NEW NORMAL
SEBELUM MASUK
LAB
SHARE LOCATION & SCREENSHOT
PENAPISAN
Peneliti wajib share loc & menunjukkan
screenshot penapisan
(checkupcovid19.jatimprov.go.id/covid19/)
kepada laboran

CUCI TANGAN
Wajib cuci tangan menggunakan air
mengalir dan sabun yang telah
disediakan selama minimal 20 detik

CEK SUHU
Peneliti dengan suhu tubuh >37,5°
dilarang memasuki area
laboratorium
MENGGANTI MASKER
Peneliti wajib mengganti masker
yang dipakai selama perjalanan
menuju laboratorium

SELAMA DI LAB
Wajib menggunakan
Jas Lab bersih
Wajib menggunakan
Masker
Wajib bekerja sesuai
timeline
Wajib bekerja dengan
Menjaga Jarak

Dilarang melakukan
kontak fisik
Mahasiswa wajib
memakai face shield

SELESAI BEKERJA
PEMBUANGAN SAMPAH
Seluruh sampah penelitian dan perlengkapan
penelitian sekali pakai (masker, hairnet, dan
sarung tangan) wajib dibuang di tempat sampah

PEMBERSIHAN AREA LAB
Peneliti wajib mencuci semua alat penelitian
yang digunakan dan melakukan penyemprotan
desinfektan pada area kerja di lab
PEMBERSIHAN DIRI
Mahasiswa wajib melakukan cuci tangan setelah
melakukan aktivitas lab

Sehat, wajib
dibuktikan dengan
surat keterangan
sehat
Terdaftar oleh
laboran,
menunjukkan kartu
identitas
Wajib membawa
timeline untuk
diverifikasi laboran
Mahasiswa yang berasal
dari luar Malang wajib
melakukan isolasi diri
selama 14 hari di Malang
terhitung tanggal
kedatangan

Wajib menunjukkan
screenshot penapisan

APD

Masker bersih
Peneliti wajib
membawa 2
masker
Jas lab bersih
Jas lab tidak
boleh dibawa
keluar lab

Alas kaki
bersih

Face shield

Sarung
tangan

Jumlah orang

Biokimia

6

Pengolahan

5

Bioteknologi

4

Nutrisi

6

Kandang tikus

4

Sensori

2

Mikrobiologi

6

Laboratorium hanya dapat digunakan
untuk kegiatan eksperimen penelitian.
Kegiatan seperti analisa data, analisa
literatur, dsb dilakukan di luar laboratorium.

TERDAFTAR DI LABORAN
Hanya mahasiswa yang terjadwal saja
yang boleh masuk. Peneliti wajib
MENDAFTAR PEMAKAIAN ALAT terlebih
dahulu pada link yang disediakan

PENELITI

Lab

PENYIMPANAN JAS LAB
Jas lab wajib dibawa pulang dan segera dicuci

DESINFEKSI BARANG BAWAAN
Seluruh barang bawaan wajib
disemprot menggunakan
desinfektan

PERSYARATAN BEKERJA DI LAB

Jenis Kegiatan & Kapasitas Maksimal
Lab

KEWAJIBAN BEKERJA
DI LAB
Setiap peneliti wajib bekerja
pada area yg telah ditandai
dan wajib menjaga jarak
minimal 2 meter.

LARANGAN BEKERJA
DI LAB
Dilarang makan dan minum di
dalam laboratorium serta dilarang
melepas masker

Peneliti wajib
menggunakan APD bersih.

Tidak memakai APD selama bekerja
di lab

PERATURAN
LAINNYA

Jam
masuk

• Jam masuk lab jam 8
pagi

Istirahat

•Mahasiswa wajib
membawa bekal
•Tempat makan siang,
Ged D=FPTC ; Ged
C=Lantai 1 & 2

•Wajib melakukan swab test

Peneliti wajib untuk tidak
berpindah-pindah dari area
kerjanya.

Peneliti wajib membersihkan area kerja
mereka sebelum dan sesudah bekerja
menggunakan alkohol. Setiap peneliti
wajib membersihkan tombol, gagang
alat, gagang pintu yang telah
digunakan menggunakan alkohol
segera setelah digunakan.

SANKSI

Jas Laboratorium dilarang digantung
dan digunakan secara bergantian
dengan peneliti lain, serta tidak boleh
ditinggalkan di dalam laboratorium.

Tidak melakukan pembersihan alat
dan area kerja
•Tidak boleh melakukan penelitian 1 minggu

Peneliti wajib memakai kaos kaki
bersih yang khusus digunakan pada
area laboratorium. Dilarang
menggunakan kaos kaki yang telah
digunakan selama perjalanan menuju
laboratorium.

Kegiatan tidak sesuai dengan timeline
dan daftar pinjam alat, serta tidak
konfirmasi dengan laboran
•Tidak boleh melakukan penelitian 1 minggu

Name
tag

•Name tag wajib
dibawa ketika
berkerja di lab

