
 
 

Ketentuan Protokol Kesehatan Penyelenggaraan Ujian Kemampuan 
Bahasa Jepang Praktis J.TEST Tahun 2022 

 
Sebagai upaya pencegahan penyebaran virus COVID-19 selama penyelenggaraan Ujian 
Kemampuan Bahasa Jepang Praktis JTEST, setiap peserta wajib untuk mematuhi peraturan 
tambahan mengenai protokol kesehatan sebagai berikut: 

 Masing-masing peserta wajib memakai double mask (masker sekali pakai/medis 
kemudian dilapisi masker kain) selama berada di area tempat ujian dan di ruangan 
ujian. 

 Peserta wajib sudah divaksin minimal 1 (satu) kali. Harap menyiapkan aplikasi 
PeduliLindungi untuk check in di tempat ujian atau menunjukkan sertifikat vaksin ke 
pengawas ujian. 

 Peserta yang belum/tidak divaksin karena alasan medis, wajib melaporkan hal 
tersebut ke pihak JTEST Indonesia terlebih dahulu dengan cara mengirimkan email 
ke daftarjtest@gmail.com dengan subjek/judul email “Konfirmasi Surat Dokter – 
(Nama Peserta)”, dan menyebutkan nama lengkap, tingkat ujian yang didaftarkan, 
dan pilihan kota ujian, serta melampirkan scan surat keterangan dokter dari 
Rumah Sakit yang menerangkan bahwa tidak/belum divaksin karena alasan medis 
pada badan email. Pada hari ujian, peserta wajib membawa surat dokter asli yang 
telah dikirimkan ke email daftarjtest@gmail.com dan surat keterangan hasil 
negatif test antigen 1 x 24 jam sejak hasil diterbitkan. 

 Peserta boleh membawa face shield apabila merasa perlu. 
 Setelah tiba di area tempat ujian, kami himbau untuk tidak berkerumun di depan 

gedung tempat ujian dan mencuci tangan menggunakan sabun. 
 Saat duduk menunggu ruangan ujian siap, kami himbau agar peserta duduk dengan 

memberi jarak antar peserta lain. 
 Harap menjaga kebersihan dan tidak membuang sampah sembarangan di lingkungan 

tempat ujian. 
 Sebelum memasuki ruang ujian, peserta wajib membersihkan tangan dengan hand 

sanitizer yang akan dibagikan pengawas (2-3 tetes per orang). 
 Saat pengecekan identitas masker tidak perlu diturunkan. Peserta wajib untuk 

mengenakan masker selama ujian berlangsung. 
 
Pengawas dapat mengeluarkan peserta dari ruang ujian apabila peserta tidak mematuhi 
peraturan umum ujian dan/atau protokol kesehatan yang sudah ditetapkan. 
Apabila ada pertanyaan mengenai peraturan protokol kesehatan, harap menghubungi 
nomor What’s App  0812-9259-1547. 


