Pedoman JET Academy terhadap Pneumonia Tipe Baru
(Per tgl.19 Februari 2020)

* Pedoman ini adalah pedoman per tanggal 19 Februari 2020. Karena situasinya berubah setiap saat,
kemungkinan isinya akan diubah sesuai kondisi selanjutnya. Jika ada perubahan, kami akan mengumumkan di
website sekolah kami, dll.

1. Kebijakan kepada pelajar yang sedang bersekolah di JET Academy, guru dan staf sekolah
(1) Tindakan pencegahan
○ Untuk mencegah penularan, kami membimbing dengan saksama untuk menggunakan sabun atau alkohol
saat mencuci tangan, menggunakan masker, tidur cukup dan lain-lain. Kami menjelaskan cara yang benar untuk
mencuci tangan melalui media seperti video, karena tindakan paling efektif untuk mencegah penyakit menular
adalah mencuci tangan.
○ Di setiap ruang kelas, disediakan cleverin (virus remover), dan udara ruang kelas diganti pada waktu istirahat.
○ Di luar ruang kelas, disediakan alkohol desinfektan, mendorong mendesinfeksikan jari-jari sebelum masuk
ruang kelas.
(2) Tindakan jika ada kecurigaan penularan
○ Apabila demam 37.5℃ atau lebih atau ada gejala flu selama 4 hari atau lebih, apabila badannya sangat
lemas atau susah nafas, kami meminta orang bersangkutan segera menghubungi sekolah dan konsultasi dengan
bagian khusus di pusat kesehatan pemerintah, lalu diperiksa di institusi medis(klinilk, rumah sakit, dll)
○ Namun, kemungkinan tidak bisa menggunakan bahasa asing di pusat kesehatan pemerintah, jika tidak bisa
menghubungi sekolah, kami minta pelajar untuk menghubungi “Himawari (TOKYO MEDICAL INFORMATION
SERVICE)” yang bisa komunikasi dalam bahasa asing macam-macam walapun hari Sabtu atau Minggu.
(3) Tindakan jika ada yang ketularan
○ Apabila diagnosis positif, jangka waktu yang diperlukan, pelajar yang bersangkutan tidak diperbolehkan
masuk/datang ke sekolah. Perawatan dan lain-lain diserahkan kepada pusat kesehatan pemerintah atau institusi
medis(klinilk, rumah sakit, dll).
○ Apabila banyak yang ketularan, kami berencana melakukan tindakan sesuai bimbingan dari pusat kesehatan
pemerintah, termasuk tutup sekolah atau tutup kelas.
○ Jika tutup sekolah, sebisa mungkin kami akan mengadakan kelas ganti.

2. Kebijakan kepada pelajar baru April
(1) Course 1 tahun bahasa Jepang & course 2 tahun persiapan melanjutkan pendidikan
○ Pelajar yang masuk course 1 tahun bahasa Jepang & course 2 tahun persiapan melanjutkan pendidikan, mulai
sekolah diundur 2 minggu, jadi mulai tgl.14 April 2020.
Tgl.14 April (Selasa)
Placement test
Tgl.15 April (Rabu)
Acara ceremony masuk sekolah, orientasi, welcome party
Tgl.16 April (Kamis)
Mulai pelajaran
○ Untuk pelajar dari negara yang sudah ada pasien yang tertular (termasuk pelajar yang pernah datang ke
negara itu), kami minta datang ke Jepang sebelum tgl.30 Maret dan minta untuk tetap tingga di tempat tinggal
sebisa mungkin tanpa keluar. Jika tidak ada gejala selama 2 minggu, pelajar bersangkutan baru bisa masuk
sekolah.

○ Khususnya bagi pelajar dari negara atau wilayah dimana beberapa negara menolak masuk, kami akan
mengamati kesehatan pelajar bersangkutan dengan saksama setelah masuk ke negara Jepang. (Karena Taiwan
menolak masuk dari Cina, Hong Kong dan Makau, sekolah kami mengamati kesehatan pelajar dengan saksama
dari negara-negara ini. Namun, di JET Academy tidak ada pelajar baru atau pelajar yang sedang bersekolah di
sekolah kami dari daratan Cina)
(2) Course 1 tahun persiapan melanjutkan pendidikan
○ Pelajar baru course 1 tahun persiapan melanjutkan pendidikan tetap mulai sekolah dari tgl.1 April sesuai
jadwal awalnya, dan diminta datang ke Jepang sebelum tgl.17 Maret.
(3) Course jangka pendek
○ Pelajar course jangka pendek mulai sekolah dari tgl.14 April. (Pelajar dari negara yang mempunyai pasien
tertular diminta datang ke Jepang sebelum tgl.30 Meret)

3. Kebijakan pada pelajar baru dari negara di mana Jepang menolak masuk
○ Kami akan mencari informasi kapan diperbolehkan masuk ke Jepang, lalu kami akan menanggapi secara
individual ke masing-masing pelajar untuk penundaan masuk sekolah, pelajaran tambahan, dll.

4. Kebijakan kepada pelajar yang mengundur masuk sekolah atau yang mau membatalkan
○ Apabila mau mengudurkan waktu masuk sekolah, biaya seleksi dan uang masuk sekolah yang telah
dibayarkan dapat dipindah ke masa October tahun ini atau April tahun depan. (Pada prinsipnya pelajar harus
memutuskan sebelum tgl.31 Maret 2020.)
○ Apabila pelajar membatalkan masuk JET Academy, biaya sekolah (uang masuk, tuition fee, dll) selain biaya
seleksi akan dikembalikan. Pelajar akan menanggung biaya pengiriman di bank. (Pada prinsipnya pelajar harus
memutuskan sebelum tgl.31 Maret 2020.)
○ Untuk pelajar course jangka pendek, dapat mengundurkan ke 1 tahun ke depan. Biaya yang telah dibayar
dapat dipidah ke depan. Apabila ingin membatalkan, biaya sekolah selain biaya seleksi akan dikembalikan. (Pada
prinsipnya pelajar harus memutuskan sebelum tgl.31 Maret 2020.)
○ Apabila pelajar yang sedang bersekolah di JET Academy ingin keluar dari sekolah dan pulang ke negara asal,
biaya sekolah dari April 2020 akan dikembalikan.(Pada prinsipnya pelajar harus memutuskan sebelum tgl.31
Maret 2020.)

