PROTOKOL PENERIMAAN TAMU ORANG TUA/WALI SANTRI
SERTA PENITIPAN BARANG DAN UANG UNTUK SANTRI
SELAMA MASA PANDEMI COVID-19
DI PONDOK PESANTREN AL BASYARIYAH
Dalam rangka pencegahan penularan wabah covid-19, Pondok Pesantren Al Basyariyah
mengumumkan kebijakan berikut.
A. PENERIMAAN TAMU ORANG TUA/WALI SANTRI
1. Pesantren akan membatasi kedatangan tamu ke pesantren dengan sangat ketat dan tegas.
2. Selama masa pandemi ini, orang tua/wali santri tidak diizinkan menengok dan bertemu
dengan anaknya di pesantren, baik di gedung penerimaan tamu dan juga di gerbang
pesantren. Petugas akan dengan tegas mencegah pertemuan antara orang tua/wali santri.
3. Untuk keperluan komunikasi dengan orang tua/wali, santri bisa menggunakan fasilitas
telepon berbayar yang disediakan di pesantren. Maka sebaiknya santri mengetahui
nomor handphone orang tua/walinya agar sewaktu-waktu dapat menghubungi apabila
ada keperluan.
B. PENITIPAN BARANG DAN UANG UNTUK SANTRI
1. Orang tua/wali santri yang akan mengirimkan barang dari rumah bisa menggunakan jasa
kurir dengan mencantumkan identitas penerima dan alamat yang jelas. Identitas
terdiri dari nama santri, kelas dan kamar. Alamat Jl. Mahmud, Cigondewah Hilir,
Margaasih, Kab. Bandung, 40218.
2. Apabila orang tua/wali santri berkunjung ke pesantren, maka tetap tidak bisa bertemu
dengan anaknya, meskipun hanya sebentar dan di area gerbang pesantren. Barang
bawaan agar dititipkan kepada petugas piket di gerbang untuk selanjutnya disemprot
disinfektan dan disampaikan kepada santri yang bersangkutan.
3. Barang yang akan dikirimkan/dititipkan untuk santri agar dikemas dengan
plastik/keresek karena akan disemprot disinfektan agar tidak mengenai makanan.
4. Apabila orang tua/wali santri akan menitipkan uang, maka petugas piket akan
menyampaikannya kepada pengasuh dari guru masa bakti atau wali kelas. Lalu uang
titipan tersebut akan langsung ditabungkan ke Kantor Pelayanan Administrasi Keuangan
(KPAK) untuk mengurangi resiko kehilangan. Selanjutnya santri bisa mengambil uang ke
KPAK dengan jumlah secukupnya untuk bekal sehari-hari.
Demikian dan mohon maklum atas kebijakan ini yang dibuat untuk mewujudkan mashlahat
dan mencegah madharat.
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