
Sebelum Masuk Kelas Wajib Cek Suhu
KARAWANG, RAKA - Setelah 

melakukan uji coba selama 
satu pekan di beberapa sekolah 
yang ditunjuk, pelaksanaan 
pembelajaran tatap muka 
(PTM) di sekolah kini 
diteruskan.

Dinas Pendidikan Pemuda 
dan Olahraga (Disdikpora) 
Karawang mengizinkan semua

Dari ^iigiisTanjung 
Mekar dan Tanjung 

Pura ciinia saUi 
sekolah yaitu SDN 

Tanjungpura I yang 
uji coba PTM."

KEPALA 
SDN TANJUNGPURA 1 

ENCUM
sekolah baik SD niaupun SMP 
untuk menggelar PTM di 
seko lah . Kepala SDN 
T anjungpura 1 Encum  
m en g a tak an , sejak  14 
September 2021 lalu PTM 
terbatas sudah dilakukan di 
sekolahnya. Sekolah yang 
dipimpinnya termasuk sekolah 
yang d itu n ju k  u n tu k  
melaksanakan uji coba PTM 
selama satu pekan. "Dari gugus 
Tanjung Mekar dan Tanjung 
Pura cuma satu sekolah yaitu 
SDN Tanjungpura 1 yang uji 
coba PTM," katanya kepada 
Radar Karawang.

Selama PTM dilaksanakan, 
protokol kesehatan selalu 
diterapkan di sekolah. Pihaknya 
juga sudah menyiapkan fasilitas

CUCI TANGAN: Seorang siswa SMPN 1 Cikampek mencuci tangannya sebelum masuk kelas.

dan sarana prasarana sesuai 
standar prokes Covid-19. Para 
siswa setiap hari dilakukan 
pem eriksaan suhu dan 
diharuskan mencuci tangan 
sebelum masuk ke lingkungan 
sekolah. Setelah melakukan uji 
coba selama satu pekan, kata 
dia, PTM kemudian diteruskan 
dan  b ah k a n  su d ah  
dibperbolehkan di semua 
sekolah. "Sudah ada edaran 
semua sekolah boleh ptm

terbatas dengan prokes* ujarnya.
Kepala SMPN I Cikampek 

Toib juga mengatakan bahwa 
sejak 14 Septem ber lalu 
sekolahnya sudah ditunjuk 
sebagai sekolah yang boleh 
melaksanakan uji coba PTM. 
Saat ini PTM tetap dilaksanakan 
dengan jadwal yang sudah 
dibuat oleh pihak sekolah. 
Selama satu minggu hanya 2 
tingkat yang masuk dengan 
sistem shift. "Contoh jika

minggu ini kelas 8 dan 9 masuk, 
maka minggu besok kelas 7 
dan 9 masuk, minggu berikutnya 
lagi kelas 7 dan 8 masuk. Jadwal 
tetap dua shift, satu shiftnya 
20 orang,” paparnya.

Kepala Disdikpora Karawang 
Asep Junaedi membenarkan 
jika saat ini PTM dilanjutkan 
dan sudah boleh dilaksanakan 
di semua sekolah dengan tetap 
m e n e ra p k a n  p ro to k o l 
kesehatan.
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"Iya sesuai SKH 4 Menteri 
PTM terba tas di sem ua 
sekolah," katanya.

Kebijakan pemberlakuan 
PTM di semua sekolah ini, kata 
Asep, setelah melihat dan 
mengevaluasi basil uji coba 
PTM selama satu pekan lalu. 
"Dari saigas Covid-19 di tingkat 
kecam atan m em onitoring 
bahw a sekolah  sudah  
menerapkan prokes," ujarnya. 
(nee)


