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SOP PENGGUNAAN 

MINI STADIUM UNITEN

BIL SOP

1 Pastikan pemakaian pelitup muka sebelum dan selepas aktiviti

2 Hanya pintu masuk utama dibuka. Imbas Kod QR di Pintu Utama Stadium (Grandstand)

3 Pastikan penjarakan sosial : Aktiviti Statik : 1 – 3 m Aktiviti Dinamik : 3 - 5 m

4
Pastikan langkah-langkah kebersihan sebelum, semasa dan selepas menjalankan aktiviti dipatuhi. Dilarang meludah

sembarangan / merata-rata

5 Pastikan tidak bersalaman / bersentuhan dan kurangkan interaksi sosial. Dilarang untuk berlari atau berjalan secara berkumpulan

6 Pastikan meninggalkan premis /tempat latihan secepat mungkin selepas aktiviti latihan atau selewat-lewatnya 10am / 7pm

7 MAKSIMA 30 ORANG pengguna dibenarkan. Petugas akan membuat rondaan dari masa ke semasa. 

8
Perlawanan atau latihan bolasepak tidak dibenarkan di pada Mini Stadium Uniten

9
Aktiviti yang melibatkan kanak-kanak berumur 12 tahun dan ke bawah, golongan kelainan upaya (OKU), berkeperluan khas dan 

warga emas yang berumur 60 tahun ke atas adalah TIDAK DIGALAKKAN.



SOP PENGGUNAAN 

GIMNASIUM

BIL SOP

1 Pastikan pemakaian pelitup muka sebelum dan selepas aktiviti

2 Semua pendaftaran adalah di Kaunter Gimnasium

3 Imbas Kod QR dan sanitasi tangan. Suhu akan diambil oleh petugas di kaunter

4
Pengguna WAJIB membawa tuala kecil dan ‘hand sanitizer’ sendiri. Kegagalan berbuat demikian akan dihalang untuk

menggunakan fasiliti oleh petugas. Pengguna perlu sanitasi tangan sebelum masuk ke gymnasium

5
Pastikan penjarakan sosial : Aktiviti Statik : 1 – 3 m Aktiviti Dinamik : 3 - 5 m

Elakkan penggunakan peralatan secara bersebelahan dalam masa yang sama.

6 Pastikan langkah-langkah kebersihan sebelum, semasa dan selepas menjalankan aktiviti dipatuhi

7 Pastikan tidak bersalaman / bersentuhan dan kurangkan interaksi sosial

8 Pastikan meninggalkan gimnasium secepat mungkin selepas aktiviti latihan atau selewat-lewatnya 12pm/5pm/7pm

9 DILARANG membawa beg atau selain tuala dan ‘hand sanitizer’ ke dalam gymnasium. Loker tidak disediakan.

10
MAKSIMA 8 ORANG pengguna dibenarkan bagi setiap sesi. 

Pengguna digalakkan menempah slot penggunaan lebih awal melalui emel sportscomplex@uniten.edu.my

11
Aktiviti yang melibatkan kanak-kanak berumur 12 tahun dan ke bawah, golongan kelainan upaya (OKU), berkeperluan khas dan 

warga emas yang berumur 60 tahun ke atas adalah TIDAK DIGALAKKAN.

mailto:sportscomplex@uniten.edu.my


SOP PENGGUNAAN GELANGGANG 

BADMINTON, PING-PONG & TENIS

Bil SOP

1 Pastikan pemakaian pelitup muka sebelum dan selepas aktiviti

2 Semua pendaftaran penggunaan adalah di kaunter pendaftaran di DSS

3 Imbas Kod QR dan sanitasi tangan. Suhu akan diambil oleh petugas di kaunter

4 Pastikan penjarakan sosial : Aktiviti Statik : 1 – 3 m Aktiviti Dinamik : 3 - 5 m

5 Pastikan langkah-langkah kebersihan sebelum, semasa dan selepas menjalankan aktiviti dipatuhi

6
Pastikan tidak bersalaman / bersentuhan dan kurangkan interaksi sosial. Kehadiran penonton atau aktiviti berkumpul adalah tidak

dibenarkan

7 Pastikan meninggalkan premis /tempat latihan secepat mungkin selepas aktiviti latihan atau selewat-lewatnya 12pm / 5pm/7pm

8
DILARANG berkongsi air minuman, makanan, pakaian, tuala muka dan peralatan peribadi. TESC hanya menyediakan gelanggang

dan jaring sahaja.

9

Pengguna digalakkan menempah slot penggunaan lebih awal melalui emel sportscomplex@uniten.edu.my

MAKSIMA bilangan pengguna dibenarkan bagi setiap gelanggang bagi satu sesi:

Badminton – 8 orang, Tenis – 4 orang, Ping-Pong – 4 orang

10
Aktiviti yang melibatkan kanak-kanak berumur 12 tahun dan ke bawah, golongan kelainan upaya (OKU), berkeperluan khas dan 

warga emas yang berumur 60 tahun ke atas adalah TIDAK DIGALAKKAN.

mailto:sportscomplex@uniten.edu.my


SOP PENGGUNAAN 

KOLAM RENANG

BIL SOP

1 Pastikan pemakaian pelitup muka sebelum dan selepas aktiviti

2 Semua pendaftaran adalah di kaunter kolam.

3 Imbas Kod QR dan sanitasi tangan. Suhu akan diambil oleh petugas di kaunter Kolam Renang Uniten

4 Pastikan penjarakan sosial : Aktiviti Statik : 1 – 3 m Aktiviti Dinamik : 3 - 5 m

5 Pastikan langkah-langkah kebersihan sebelum, semasa dan selepas menjalankan aktiviti dipatuhi

6 Dilarang meludah sembarangan / merata-rata

7
Pastikan tidak bersalaman / bersentuhan dan kurangkan interaksi sosial. Kehadiran penonton atau aktiviti berkumpul adalah tidak

dibenarkan

8
Pengguna hanya dibenarkan mandi di outdoor shower dan penggunaan bilik persalinan hanya untuk tujuan menyalin pakaian

sahaja.

9 Pastikan meninggalkan premis /tempat latihan secepat mungkin selepas aktiviti latihan atau selewat-lewatnya 12pm/7pm

10
MAKSIMA bilangan pengguna dibenarkan bagi suatu masa adalah seramai 15 orang. 

Pengguna digalakkan menempah slot penggunaan lebih awal melalui emel sportscomplex@uniten.edu.my

11
Aktiviti yang melibatkan kanak-kanak berumur 12 tahun dan ke bawah, golongan kelainan upaya (OKU), berkeperluan khas dan 

warga emas yang berumur 60 tahun ke atas adalah TIDAK DIGALAKKAN

mailto:sportscomplex@uniten.edu.my


SOP PENGGUNAAN 

GELANGGANG TERBUKA (OUTDOOR)

BIL SOP

1 Pastikan pemakaian pelitup muka sebelum dan selepas aktiviti

2 Imbas Kod QR dan sanitasi tangan. Suhu akan diambil oleh petugas di kaunter pendaftaran di DSS

3 Pastikan penjarakan sosial : Aktiviti Statik : 1 – 3 m Aktiviti Dinamik : 3 - 5 m

4 Pastikan langkah-langkah kebersihan sebelum, semasa dan selepas menjalankan aktiviti dipatuhi

5 Dilarang meludah sembarangan / merata-rata

6
Pastikan tidak bersalaman / bersentuhan dan kurangkan interaksi sosial. Kehadiran penonton atau aktiviti berkumpul adalah tidak

dibenarkan

7 Pastikan meninggalkan premis /tempat latihan secepat mungkin selepas aktiviti latihan atau selewat-lewatnya 7pm

8

Pengguna digalakkan menempah slot penggunaan lebih awal melalui emel sportscomplex@uniten.edu.my

JUMLAH MAKSIMA pengguna/pemain di setiap gelanggang dalam suatu masa adalah :

Futsal – 10 orang                                 Bola Tampar – 12 orang

Sepak Takraw – 6 orang                     Bola Keranjang – 10 orang

mailto:sportscomplex@uniten.edu.my


SOP PENGGUNAAN 

SPORTS ARENA @ UNITEN

No. SOP

1 Pastikan pemakaian pelitup muka sebelum dan selepas aktiviti

2 Imbas Kod QR dan sanitasi tangan. Suhu akan diambil oleh petugas di pintu masuk utama Sports Arena @ Uniten

3 Pastikan penjarakan fizikal : Aktiviti Statik : 1 – 3 m Aktiviti Dinamik : 3 - 5 m

4 Pastikan langkah-langkah kebersihan sebelum, semasa dan selepas menjalankan aktiviti dipatuhi

5 Dilarang meludah sembarangan / merata-rata

6
Pastikan tidak bersalaman / bersentuhan dan kurangkan interaksi sosial. Kehadiran penonton atau aktiviti berkumpul adalah tidak

dibenarkanPemain yang menunggu di luar gelanggang hendaklah menjaga penjarakan sosial. 

7 Pastikan meninggalkan premis /tempat latihan secepat mungkin selepas aktiviti atau selewat-lewatnya 7pm

8

Pengguna digalakkan menempah slot penggunaan lebih awal melalui emel sportscomplex@uniten.edu.my

JUMLAH MAKSIMA pengguna/pemain di gelanggang dalam suatu masa adalah :

Futsal – 15 orang                                 Bola Keranjang – 15 orang                                 Sepak Takraw – 9 orang

Bola Tampar – 16 orang                     Bola Jaring – 18 orang

9
Aktiviti yang melibatkan kanak-kanak berumur 12 tahun dan ke bawah, golongan kelainan upaya (OKU), berkeperluan khas dan 

warga emas yang berumur 60 tahun ke atas adalah TIDAK DIGALAKKAN

mailto:sportscomplex@uniten.edu.my

