
 
 
 
 
 

PROTOKOL KESEHATAN SHALAT IDUL ADHA DALAM SITUASI PANDEMI COVID-19 
MASJID UKHUWAH ISLAMIYAH UNIVERSITAS INDONESIA 

 
Setiap jemaah shalat Hari Raya Idul Adha di Mesjid UI dihimbau untuk:  

 
1. Berwudhu di rumah masing-masing sebelum menuju Mesjid UI; 
2. Membawa sajadah, mukena (bagi wanita), tisu, sapu tangan, dan hand sanitizer masing-

masing; 
3. Setelah shalat Hari Raya Idul Adha di Mesjid UI segera pulang langsung ke rumah masing-

masing; 
4. Setelah sampai di rumah masing-masing, segera mandi dengan mengguyur seluruh tubuh 

dari rambut sampai kaki, mencuci pakaian yang dikenakan waktu shalat di Mesjid UI, dan 
mengenakan pakaian lain yang bersih.  
 

Setiap jemaah shalat Hari Raya Idul Adha di Mesjid UI harus: 
 

1. Memakai masker yang menutup hidung dan mulut ketika berangkat menuju Mesjid UI, 
selama berada di lingkungan Mesjid UI, dan ketika keluar dari Mesjid UI menuju rumah 
masing-masing;  

5. Menucuci tangan memakai sabun dan air mengalir ketika sampai pelataran sebelum 
memasuki Mesjid UI; 

6. Memeriksakan suhu tubuh kepada petugas; 
7. Meletakkan alas kaki pada tempat yang disediakan; 
8. Memasuki Mesjid UI dengan tertib dan tetap menjaga jarak paling dekat satu meter; 
9. Duduk pada shaf-shaf yang telah diberi tanda guna menjaga jarak aman antar jemaah; 
10. Jika memegang sesuatu, misalnya menggeser kotak amal, segera sterilkan tangan dengan 

hand sanitizer, atau gunakan tisu atau sapu tangan agar tidak menyentuhnya langsung 
dengan tangan. Masukkan tisu atau sapu yang telah digunakan ke dalam kantong baju atau 
celana untuk dibuang kemudian tempat semestinya di Mesjid UI atau di rumah masing-
masing; 

11. Jika harus berwudhu lagi karena batal, gunakan sabun yang disediakan sebelum berwudhu, 
kemudian kenakan kembali masker segera setelah selesai berwudhu; 

12. Meminimalkan pembicaraan dengan sesama jemaah; 
13. Menerapkan adab bersin dan batuk sebagaimana diajarkan Rasulullah Saw dengan 

menutup masker dengan tisu atau sapu tangan kemudian mensterilkannya dengan hand 
sanitizer; 

14. Segera meninggalkan Mesjid UI paling lambat 15 menit setelah khutbah selesai dengan 
tertib sambil tetap menjaga jarak dengan sesama jemaah paling sedikit satu meter; 



15. Jika ingin bersilaturrahim dengan sesama jemaah, lakukan dengan merapatkan kedua 
telapak tangan di dada sebagai tanda salam hormat tanpa berjabatan tangan atau saling 
memeluk; 

 
Setiap shalat Hari Raya Idul Adha di Mesjid UI tidak boleh: 
 
1. Berada dalam Mesjid UI lebih dari 30 menit sebelum shalat Idul Adha dan lebih dari 15 

menit setelah khutbah selesai; 
2. Berkerumun untuk berswafoto, kecuali untuk beberapa detik dengan tetap menjaga jarak 

aman; 
3. Menyentuh benda apa pun di dalam atau di sekitar Mesjid UI tanpa tisu, sapu tangan, 

sarung tangan, kecuali untuk mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir yang 
disediakan dan untuk berwudhu; 

4. Meludah di sembarang tempat, kecuali di toilet atau wastafel dan mengguyurnya dengan 
air secukupnya; 

5. Membawa serta bayi, anak balita, orang tua yang menederita penyakit penyerta (komor-
biditas) seperti diabetes, penyakit jantung, tekanan darah tinggi dan penyakit-penyakit 
kronis lainnya, dan orang-orang yang merasa kurang sehat. 
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