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PRESS RELEASE 

Sehubungan dengan maraknya pemberitaan tentang corona virus disease (covid 19) di 
lingkungan kampus STIE ‘AMA’ Salatiga, maka kami sampaikan hal – hal sebagai 
berikut: 

1. Bahwa sampai saat ini di lingkungan kampus STIE ‘AMA’ Salatiga hanya terdapat 
2 kasus positif covid 19 yaitu kasus 1 (dosen wanita) dan kasus 2 (dosen pria), 
dan sudah dilakukan perawatan di Rumah Sakit dengan kondisi semakin 
membaik. Pemberitaan yang mengabarkan bahwa semua dosen dan karyawan 
STIE ‘AMA’ Salatiga positif covid 19 adalah tidak benar (HOAX), dibuktikan 
dengan telah dilaksanakan nya rapid test oleh tim dari Puskesmas Sidorejo Lor 
pada tanggal 26 Mei 2020 (tahap pertama) dan 04 Juni 2020 (tahap kedua) 
kepada seluruh dosen dan karyawan, dan didapatkan hasil non reaktif 
(Negatif). 

2. Kampus STIE ‘AMA’ Salatiga sudah melakukan pencegahan untuk memutus 
rantai penularan covid 19 sesuai dengan protokol kesehatan yaitu : 
a. Melakukan sterilisasi ruangan dengan menyemprotkan disinfektan pada 

semua ruangan kampus tanpa terkecuali. 
b. Menyediakan hand sanitizer dan perlengkapan Cuci tangan pakai sabun 

(CTPS) disetiap sudut ruangan. 
c. Dosen, karyawan, mahasiswa serta pengunjung wajib menggunakan masker 

serta jaga jarak saat berkunjung ke kampus STIE ‘AMA’ Salatiga. 
3. STIE ‘AMA’ Salatiga melakukan screening dengan alat termometer infrared untuk 

mengecek suhu tubuh dosen, karyawan serta pengunjung yang akan memasuki 
akses kampus. Jika ada yang terdeteksi mengalami suhu tubuh lebih dari  sama 
dengan 38° celcius maka tidak akan diperbolehkan masuk area kampus STIE 
‘AMA’ Salatiga. 

4. Proses pembelajaran mahasiswa dilakukan secara daring, serta jam kerja dosen 
dan karyawan diatur secara bergilir. 

5. Informasi mengenai perkuliahan dan PMB (Penerimaan Mahasiswa Baru) dapat 
dilakukan secara online di www.stieama.ac.id dan hotline Phone / Whatsapp 
0298321013 

6. Himbauan kepada dosen, karyawan, mahasiswa serta tamu : 
a. Sebelum berkunjung ke kampus STIE ‘AMA’ Salatiga agar memastikan diri 

dalam kondisi sehat dengan melakukan pemeriksaan kesehatan 
b. Untuk kebaikan bersama pastikan diri anda sehat agar dapat beraktivitas di 

kampus STIE ‘AMA’ Salatiga 
c. Semua khalayak agar tetap tenang dan tidak panik 

7. Semoga pandemi yang disebabkan oleh covid-19 dapat segera berakhir. 
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