TATA TERTIB SELEKSI TAHAP UJIAN WAWANCARA DIREKSI
1. Tes Kesehatan akan dilaksanakan dengan protokol kesehatan, untuk itu peserta
diwajibkan:
a. Dalam kondisi sehat dan bersedia mengikuti protokol kesehatan.
b. Datang ke lokasi ujian dengan mengenakan masker medis double yang
menutupi hidung dan mulut hingga dagu.
c. Wajib menggunakan pelindung wajah (faceshield) dan membawa hand sanitizer.
d. Hadir di lokasi 15 menit sebelum jadwal yang ditentukan.
e. Bagi peserta yang terlambat hadir lebih dari 30 menit, tidak hadir, dan/atau tidak
mengikuti tahapan seleksi dengan alasan apapun pada waktu dan tempat yang
ditetapkan, maka dinyatakan gugur.
f. Peserta dimohon untuk menghindari kerumunan dan menjaga jarak dengan
peserta lain minimal 1 meter.
g. Selalu menjaga kebersihan tangan dengan mencuci tangan pakai sabun dengan
air mengalir dan/atau menggunakan hand sanitizer.
h. Mengenakan pakaian Putih (Atasan) dan Hitam (Bawahan), serta tidak
menggunakan sandal.
i. Mengikuti pemeriksaan suhu tubuh yang dilakukan panitia dengan menggunakan
thermo gun. Apabila dari hasil pemeriksaan suhu tersebut, peserta memiliki suhu ≥
37,3C (setelah 2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit), maka peserta
dipulangkan.
j. Mengikuti ketentuan protokol perjalanan yang ditetapkan oleh Pemerintah bagi
peserta seleksi yang berasal dari wilayah yang berbeda dengan lokasi ujian.
k. Tidak memarkir kendaraan di lingkungan Rumah Sakit Kanker Dharmais.
Pengantar dan/atau orang tua peserta dilarang masuk dan atau menunggu di area
ujian untuk menghindari kerumunan.
l. Membawa perlengkapan ujian dan pribadi:



Makanan, minuman, dan obat-obatan pribadi
Perlengkapan Ibadah & perlengkapan lainnya sesuai kebutuhan

m. Pembayaran Tes Kesehatan dilakukan setelah pelaksanaan MCU selesai melalui
kasir RS Kanker Dharmais.
2. Setiap peserta wajib mematuhi peraturan Rumah Sakit Kanker Dharmais untuk tidak
merokok. Apabila diketahui peserta seleksi merokok (termasuk rokok elektrik/vape), panitia
dapat membatalkan keikutsertaan peserta tersebut.
3. Sanksi bagi pelanggar tata tertib nomor 2 dikenakan sanksi berupa teguran lisan oleh
panitia sampai dinyatakan gugur atau dibatalkan sebagai peserta ujian.
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NAMA
RINOLDY PUTRA MANGIRI
DIKO APRILIO
ILHAM BRAMANTYO
RIFWAN KUKUH LIANANTO
UMUL CHAIR DWI A
M.ADITYA SUPARDI P
BIMA DWI PUTRA
DINA HERDIANA
AINUN NURJANAH
IDA PUTRI RAHAYU
AMALIA DWI FATIMAH
FIRDA EFATUL JANAH

PROFESI
DOKTER UMUM
DOKTER UMUM
ADMINISTRASI
ADMINISTRASI
ADMINISTRASI
DESAIN INTERIOR
DESAIN INTERIOR
PENATA ANESTESI
PENATA ANASTESI
TEKNIK TRANFUSI DARAH
TENAGA K3
TENAGA K3

