BUPATI BLITAR
PROVINS! JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI BLITAR
NOMOR 40

TAHUN 2020

TENTANG
PEDOMAN TATANAN BARU DALAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BLITAR,

Menimbang

a.

bahwa eskalasi penyebaran Corona Virus Disease
2019 telah berdampak pada aspek politik, ekonomi,

sosial,

budaya

dan

kesejahteraan

masyarakat

sehingga diperlukan langkah cepat, tepat, fokus,
terpadu,

sinergi

serta

akuntabel

dalam

upaya

pencegahan dan pengendaliannya;
b.

bahwa tatanan baru dalam upaya pencegahan dan
pengendalian penyebaran Corona Virus Disease 2019
harus mendukung keberlangsungan perekonomian
masyarakat dan diselenggarakan dengan prioritas
kesehatan masyarakat;

c.

bahwa landasan hukum pelaksanaan tatanan baru
dalam

rangka

pencegahan

dan

pengendalian

penyebaran Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten
Blitar belum terbentuk sehingga perlu diatur dalam
Peraturan Bupati;
d.

bahwa

berdasarkan

pertimbangan

sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman
Tatanan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian
Corona Virus Disease 2019;
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Mengingat

1.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam

Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara
Republik

Indonesia

Tahun

1950

Nomor

41)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas

Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II
Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor
12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah
Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Kota Besar
dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa

Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965

Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik

2.

Indonesia Nomor 2730);

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah
Penyakit

Indonesia

3.

4.

5.

6.

Menular
Tahun

(Lembaran

1984

Nomor

Negara
20,

Republik

Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3237);

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang

Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4966);
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang

Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4567);

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang

Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5063);
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Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan

Peraturan

Perundang-undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12

Tahun

2011

tentang

Pembentukan

Peraturan

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun
8.

2019

Nomor

183,

Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun

2014

Nomor

244,

Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan

Undang-Undang

tentang

Nomor

9

Tahun

2015

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik

9.

Indonesia Nomor 5679);
Undang-Undang
Kekarantinaan
Republik

Nomor 6 Tahun 2018
Kesehatan

Indonesia

Tahun

(Lembaran

2018

tentang

Nomor

Negara
128,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6236);

10. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang
Ekonomi

Kreatif

Indonesia Tahun

(Lembaran

2019

Nomor

Negara
212,

Republik

Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6414);

11. Undang-Undang

Nomor 2 Tahun 2020

tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang

Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan

Keuangan Negara clan Stabilitas Sistem Keuangan

untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease

2019

(COVID-19)

clan/ atau

Dalam

Rangka
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Ancaman

Menghadapi

Membahayakan

yang

Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem
Keuangan

menjadi

Undang-Undang

(Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6516);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang
Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3447);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang
Penyelenggaraan

Penanggulangan

Bencana

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4828);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang
Pendanaan

dan

Pengelolaan

Bantuan

Bencana

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4829);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang
Kesehatan Lingkungan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun

2014

Nomor

184,

Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5570);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang
Pemberdayaan Industri (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun

2018

Nomor

101,

Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6220);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2019 tentang
Kesehatan

Kerja

Indonesia Tahun

(Lembaran
2019

Negara

Nomor

251,

Republik
Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6444);
18. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang
Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi
Tertentu

(Lembaran

Tahun 2018 Nomor 34);

Negara

Republik

Indonesia
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19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun

2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor

2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018

tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan

Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

20. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 18 Tahun

2020 tentang Pengendalian Transportasi Dalam

Rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease
2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2020 Nomor 361) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM

41 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Perhubungan Nomor PM 18 Tahun 2020
tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka

Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019
(COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2020 Nomor 587);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun

2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus

di Lingkungan Pemerintah Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor

Disease 2019

249);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 10 Tahun

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun
2016 Nomor 10/D, Tambahan Lembaran Daerah

Kabupaten Blitar Nomor 17);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 3 Tahun
2019 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran
Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2019 Nomor 3/E,

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Nomor
43);
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1.

Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang
Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus
Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana telah diubah

dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020
tentang perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 7
Tahun

2020

tentang

Gugus

Tugas

Percepatan

Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
2.

Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang
Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona
Virus Disease 2019 (COVID-19);

3.

Keputusan

Menteri

Kesehatan

HK.01.07/MENKES/104/2020

tentang

Nomor
Penetapan

Infeksi Novel Coronavirus (Infeksi 2019-nCoV) sebagai
Jenis Penyakit yang Dapat Menimbulkan Wabah dan
Upaya Penanggulangannya;
4.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440-830
Tahun 2020 tentang Pedoman Tatanan Normal Baru
Produktif dan Aman Corona Virus Disease 2019 bagi
Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian
Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagaimana
telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam
Negeri

Nomor

440-842

Tahun

2020

tentang

Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri
Nomor

440-830

Tahun

2020

tentang

Pedoman

Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman Corona
Virus Disease 2019 bagi Aparatur Sipil Negara di

Lingkungan

Kementerian

Dalam

Negeri

dan

Pemerintah Daerah;
5.

Keputusan

Menteri

HK.01.07/MENKES/328/2020

Kesehatan

Nomor

tentang

Panduan

Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease
2019 di Tempat Kerja, Perkantoran, dan Industri

dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha pada
Situasi Pandemi;
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Nomor

Kesehatan

Menteri

Keputusan

HK.01.07/MENKES/382/2020

Protokol

tentang

Kesehatan Bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas
Umum Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);

7.

Keputusan

Bupati

Blitar

Nomor

188/216/409.206/KPTS/2020 tentang Gugus Tugas
Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019;
8.

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020
tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan
Penanganan

Corona

Virus

Disease

2019

di

Lingkungan Pemerintah Daerah;
9.

Surat Edaran Menteri Perdagangan Nomor 12 Tahun
2020 tentang Pemulihan Aktivitas Perdagangan Yang
Dilakukan pada Masa Pandemi Corona Virus Disease
2019 (Covid-19) dan New Normal;

10. Surat Edaran Menteri Agama Nomor SE 15 Tahun
2020 tentang Panduan Penyelenggaraan Kegiatan
Keagamaan di Rumah lbadah dalam Mewujudkan
Masyarakat Produktif dan Aman COVID di Masa
Pandemi;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan

PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TATANAN
BARU

DALAM

PENCEGAHAN

DAN

PENGENDALIAN

CORONA VIRUS DISEASE 2019.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1.

Daerah adalah Kabupaten Blitar.

2.

Pemerintah

Daerah

adalah Pemerintah Kabupaten

Blitar.
3.

Bupati adalah Bupati Blitar.
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4.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan
Dewan

Perwakilan

Rakyat

Daerah

dalam

penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah.
5.

Pandemi adalah wabah yang berjangkit serempak di
mana-mana, meliputi daerah geografi yang luas.

6.

Corona Virus Disease 2019

yang selanjutnya disebut

COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan
Severe Acute Respiratory Syndrome-Corona Virus-2.

7.

Rapid

Test

adalah metode

screening

awal

untuk

mendeteksi antibodi yang diproduksi oleh tubuh untuk
melawan COVID-19.
8.

Swab Test

adalah pemeriksaan medis untuk memastikan

diagnosis COVID-19.
9.

Tatanan

Baru

adalah

perubahan

budaya

hidup

masyarakat untuk lebih produktif pada situasi Pandemi
COVID-19 dengan menerapkan perilaku hidup bersih
dan sehat dan protokol kesehatan yang diharapkan
dapat mengurangi risiko dan dampak COVID-19.
10. Desinfeksi adalah proses menghilangkan sebagian besar
atau semua mikroorganisme patogen kecuali spora
bakteri yang terdapat di permukaan benda mati dengan
cara fisik dan kimiawi.
11. Pemulihan

adalah

proses

mengembalikan

kepada

keadaan semula.
12. Penduduk

adalah

setiap

orang

yang

berdomisili

dan/atau berkegiatan di Daerah.
13. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan Warga
Negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk
badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan
dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara
Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan
usaha di bidang perdagangan/jasa.
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14. Gugus Togas Percepatan Penanganan Corona Virus
Disease

2019

(COVID-19)

Kabupaten

Blitar

yang

selanjutnya disebut Gugus Togas adalah tim yang
dibentuk

oleh

penanggulangan

Daerah

dalam

COVID-19

rangka

percepatan

melalui sinergitas antar

pemerintah, badan usaha, akademisi, masyarakat, dan
media.
15. Simulasi adalah metode pelatihan yang meragakan
sesuatu dalam bentuk tiruan yang mirip dengan keadaan
yang sesungguhnya.
BAB II
MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP
Pasal 2
(1)

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman
pelaksanaan Tatanan Baru dalam pencegahan dan
pengendalian COVID-19 menuju masyarakat produktif
dan aman.

(2)

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
a.

memberikan arahan pelaksanaan Tatanan Baru
dalam pencegahan dan penanggulangan COVID-19;

b.

meningkatkan

partisipasi

semua

pemangku

kepentingan secara terintegrasi dan efektif;dan
c.

meningkatkan

koordinasi,

harmonisasi

dan

sinkronisasi kebijakan dalam Tatanan Baru antara
Pemerintah Daerah, pemangku kepentingan dan
masyarakat di Daerah.
Pasal 3
Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:
a.

penyiapan;

b.

pelaksanaan;

c.

Tatanan Baru dalam pencegahan dan pengendalian
COVID-19;

d.

pembinaan dan pengawasan

e.

pendanaan;dan
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sanksi administratif.
BAB III
PENYIAPAN
Pasal 4

(1)

Pemerintah Daerah melalui Gugus Tu.gas melakukan
penyiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf
a kepada setiap orang, penanggung jawab, dan/atau
Pelaku Usaha dalam Tatanan Baru pada kondisi
Pandemi COVID-19.

(2)

Penyiapan sebagaimana dimaksud

pada ayat

(1)

meliputi:
a.

penyiapan pedoman pelaksanaan Tatanan Baru;

b.

sosialisasi;

c.

pembentukan gugus tugas pada masing-masing
instansi, tempat kerja, dan/atau tempat usaha;

(3)

d.

penyediaan sarana dan prasarana;

e.

simulasi; dan

f.

pemantauan dan evaluasi.

Sosialiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b
dilakukan secara langsung atau tidak langsung melalui
media sosialisasi.

(4)

Pembentukan gugus tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf c melalui penetapan sumber daya
manusia yang ditugaskan oleh masing-masing instansi,
tempat kerja, dan/atau tempat usaha.

(5)

Instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah
instansi yang tidak tergabung dalam Gugus Tu.gas.

(6)

Penyediaan

sarana

dan

prasarana

sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi:
a.

tempat cuci tangan;

b.

alat pengukur suhu tubuh;

c.

hand sanitizer;

d.

masker dan/atau alat pelindung diri lainnya sesuai
dengan kebutuhan;

e.

desinfektan dan alat penyemprot;
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(7)

alat-alat kebersihan.

Simulasi

dilakukan

dalam rangka

mempersiapkan

operasional pada sektor tertentu.
(8)

Pemantauan dan evaluasi dilakukan oleh Gugus Tugas
sesuai bidangnya.

BAB IV
PELAKSANAAN
Pasal 5
(1)

Pelaksanaan Tatanan Baru dilakukan dalam upaya
pencegahan dan pengendalian COVID-19 di berbagai
sektor

meliputi

penyelenggaraan

pemerintahan,

kesehatan, sosial, dan ekonomi di Daerah.
(2)

Dalam

pelaksanaan

kegiatan

di

semua

sektor

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penanggung
jawab kegiatan dan Pelaku Usaha harus memberikan
perhatian khusus bagi setiap orang yang mempunyai
penyakit

penyerta

dan/ atau

kondisi

yang

dapat

berakibat fatal apabila terpapar COVID-19 meliputi:
a.

penderita tekanan darah tinggi;

b.

pengidap penyakit jantung;

c.

pengidap diabetes;

d.

penderita penyakit paru-paru;

e.

penderita kanker;

f.

penderita HIV; dan

g.

ibu hamil, balita dan lansia berusia lebih dari 60
(enam puluh) tahun.
Pasal 6

(1)

Pelaksanaan operasional pada sektor tertentu dilakukan
secara

bertahap

berdasarkan

rekomendasi

layak

beroperasi oleh Gugus Tugas.
(2)

Gugus Tugas menerbitkan rekomendasi layak beroperasi
berupa

surat

rekomendasi

berdasarkan

hasil

pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 ayat (8).
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Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
disertai dengan pemasangan stiker yang ditempel pada
tempat

yang

strategis

dan

mudah

dilihat,

serta

ditindaklanjuti dengan pembuatan dan pemasangan
banner secara mandiri oleh pengelola.

(4)

Dalam hal hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
Tatanan Baru ditemukan pelanggaran, Gugus Tu.gas
dapat mencabut rekomendasi layak beroperasi.

(5)

Dalam hal terjadi peningkatan angka penularan dan
persebaran COVID-19 Pemerintah Daerah melalui Gugus
Tu.gas

dengan

pertimbangan

tertentu

dapat

menghentikan operasional pada sektor tertentu.
Pasal 7
(1)

Dalam pelaksanaan Tatanan Baru, setiap orang wajib:
a.

tetap tinggal di rumah apabila tidak ada keperluan
yang mendesak;

b.

menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat;

c.

membiasakan

cuc1

tangan

menggunakan

air

mengalir dan sabun atau hand sanitizer,
d.

menggunakan masker;

e.

menjaga jarak paling sedikit 1,5 (satu koma lima)
meter;

f.

menghindari kerumunan;

g.

melakukan isolasi mandiri baik di rumah atau
tempat isolasi yang ditentukan sesuai protokol
kesehatan bagi:

h.

1.

Orang Tanpa Gejala (OTG);

2.

Orang Dalam Pemantauan (ODP);

3.

Pasien Dalam Pengawasan (PDP); atau

4.

Konfirmasi positif.

bersedia dilakukan pemeriksaan lanjutan bagi
terduga COVID-19 sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan di bidang kesehatan.
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(2)

Dalam pelaksanaan Tatanan Barn, setiap penanggung
jawab kegiatan dan Pelaku Usaha wajib:
a.

sarana

menyediakan

untuk

cuci

tangan

menggunakan air mengalir dan sabun atau hand
sanitizer di berbagai lokasi strategis sesuai dengan

jumlah yang dibutuhkan;
b.

menyediakan alat pengukur suhu tubuh;

c.

membersihkan ruangan, lokasi kegiatan,

atau

peralatan secara rutin minimal 1 (satu) kali sehari
dengan desinfektan; dan
d.

menyediakan media komunikasi, informasi dan
edukasi mengenai pencegahan dan pengendalian
COVID-19 di lokasi strategis.
Pasal 8

Dalam pelaksanaan Tatanan Barn,
dibentuk

pada

masing-masing

gugus tugas

instansi,

tempat

yang
kerja,

dan/ atau tempat usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal
4 ayat (4) dapat melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama,
tokoh adat, relawan dan pengelola ruang publik, serta
berkoordinasi dengan Gugus Tugas dalam menegakkan
pedoman Adaptasi Kebiasaan Barn dalam pencegahan dan
pengendalian COVID-19 sebagaimana diatur dalam Peraturan
Bupati ini.
BABV
TATANAN BARU DALAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN
COVID-19

Bagian Kesatu
Umum
Pasal 9
Pencegahan dan pengendalian COVID-19 di Daerah dilakukan
dengan cara:
a.

deteksi dini (testing);

b.

pelacakan kontak (tracing);
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perlakuan (treat); dan

d.

isolasi/karantina.
Bagian Kedua
Tatanan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian

COVID-19
Pasal 10
Tatanan

Baru

dalam

pencegahan

dan

pengendalian

COVID-19 dilaksanakan di semua sektor kegiatan meliputi:
a.

kegiatan di bidang kesehatan (rumah sakit, pusat
kesehatan masyarakat, klinik dan fasilitas pelayanan
kesehatan lainnya);

b.

kegiatan di bidang perdagangan dan industri;

c.

kegiatan di tempat fasilitas umum dan transportasi;

d.

kegiatan perkantoran dan tempat kerja;

e.

kegiatan keagamaan;

f.

kegiatan di tempat wisata, perhotelan, restoran

dan

seJen1snya;
g.

kegiatan olahraga; dan

h.

kegiatan di bidang pendidikan.
Pasal 11

(1)

Tatanan Baru dalam pencegahan dan pengendalian

COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10
dituangkan dalam pedoman pada semua sektor yang
dilakukan oleh masyarakat, penanggung jawab kegiatan,
dan Pelaku Usaha yang meliputi:
a.

pedoman kegiatan di bidang kesehatan (rumah
sakit, pusat kesehatan masyarakat, klinik dan
fasilitas pelayanan kesehatan lainnya);

b.

pedoman kegiatan di bidang perdagangan dan
industri;

c.

pedoman kegiatan di tempat fasilitas umum dan
transportasi;

d.

pedoman kegiatan perkantoran dan tempat kerja;

e.

pedoman kegiatan keagamaan;

- 15 f.

pedoman kegiatan di tempat wisata, perhotelan,
restoran dan sejenisnya;

g.
h.
(2)

pedoman kegiatan olahraga; dan
pedoman kegiatan di bidang pendidikan.

Penjabaran lebih lanjut mengenai pedoman Tatanan
Baru dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam
Lampiran

I

sampai

dengan

Lampiran

VIII

yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.
BABVI
PENDANMN

Pasal 12
Pendanaan kegiatan untuk pelaksanaan pedoman Tatanan
Baru dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19 dapat
bersumber dari:
a.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau

b.

sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
BABVII
SANKS! ADMINISTRATIF

Pasal 13
(1)

Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap
ketentuan Pasal 7 ayat (1) serta pedoman Tatanan Baru
dalam

pencegahan

dan

sebagaimana dimaksud

pengendalian

dalam

Pasal

COVID-19

11

ayat

(2)

dikenakan sanksi administratif.
(2)

Setiap penanggung jawab kegiatan dan/atau Pelaku
Usaha yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan
Pasal 7 ayat (2) dikenakan sanksi administratif.

(3)

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) berupa:
a.

teguran lisan; dan/atau

- 16 b.
(4)

kerja sosial.

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) berupa:
a.

teguran tertulis;

b.

surat pernyataan/ membuat pernyataan tidak
akan

mengulangi

pelanggaran

sebagaimana

dimaksud; dan/ atau
c.

pencabutan rekomendasi dilanjutkan penutupan
tempat usaha.

(5)

Kerja sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b
dilakukan dengan:
a.

mengucap teks Pancasila; dan/ atau

b.

membersihkan

lingkungan

umum,

publik

area

di

atau

tempat

fasilitas

kantor

instansi

pemerintah.
BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14
Peraturan

Bupati

diundangkan.

1n1

mulai

berlaku

pada

tanggal

- 17 Agar

setiap

orang

mengetahuinya,

memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Blitar.
Ditetapkan di Blitar
pada tanggal 1 Juli 2020
BUPATI BLITAR,
ttd

RIJANTO

Diundangkan di Blitar
pada tanggal, Juli 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLITAR,
ttd

TOTOK SUBIHANDONO
BERITA DAERAH KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020 NOMOR 40/D

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BLITAR
NOMOR : 40

TAHUN 2020

TENTANG
PEDOMAN TATANAN BARU DALAM
PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA
VIRUS DISEASE 2019
PEDOMAN KEGIATAN DI BIDANG KESEHATAN (RUMAH SAKIT, PUSAT
KESEHATAN MASYARAKAT, KLINIK DAN FASILITAS PELAYANAN
KESEHATAN LAINNYA)
A. Pedoman pelaksanaan Tatanan Baru baru di bidang pelayanan
kesehatan pada rumah sakit, puskesmas, klinik, dan praktek mandiri
1) Pedoman Pelayanan Pasien
a. Petugas customer seroice menerima pengunjung (petugas
menggunakan APD level 1 meliputi: gaun pelindung, face shield,
masker, cap, handscoon).
b. Semua pengunjung wajib memakai masker, cuci tangan
menggunakan air mengalir dan sabun atau pembersih tangan
mengandung alkohol (hand sanitizerj terlebih dulu dengan
sarana dan fasilitas yang sudah disediakan, pasang poster cuci
tangan yang benar.
c. Kemudian petugas customer seroice mengarahkan pengunjung
mengambil nomor antrian. Petugas customer seroice memanggil
pengunjung sesuai dengan nomor antrian.
d. Pengunjung memasuki pintu gerbang, menuju meja screening
dan dilakukan pengukuran suhu tubuh serta screening
kesehatan. Jika suhu tubuh pengunjung 35-37,5° C serta tidak
memiliki faktor risiko COVID-19, pengunjung dinyatakan
normal dan diarahkan ke loket pendaftaran, apabila suhu diatas
37,5° C atau mengalami batuk pilek atau ada salah satu faktor
risiko di lembar screening yang menyatakan kecurigaan
terhadap adanya COVID-19, maka pengunjung diarahkan ke
Poli ISPA. Jika pengunjung gawat darurat, customer seroice
mempersilahkan ke ruang gawat darurat. Jika batuk lebih dari
2 minggu, customer seroice mengarahkan ke ruang pelayanan
TB.

2
2) Pedoman Pelayanan Dalam Gedung
a. Pedoman Secara Umum
(1) Pakailah masker saat berada diluar rumah.
(2) Sering mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir dan
setelah itu keringkan dengan tisu dan bekas tisu yang sudah
terpakai dibuang ke tempat sampah tertutup. Bila tidak ada
sabun pakailah cairan pembersih tangan (hand sanitizer)
yang mengandung alkohol 70%.
(3) Hindari kerumunan dengan menjaga jarak minimal 1,5
meter.
(4) Hindari kontak dengan orang yang mungkin terinfeksi
COVID-19.
(5) Hindari bersentuhan dengan orang lain Uabat tangan).
(6) Hindari menyentuh mata, hidung dan mulut dengan tangan
yang belum dicuci bersih.
(7) Bersihkan benda atau permukaan yg sering disentuh tangan
(handle pintu, meja, kursi,dll) dengan disinfektan.
(8) Segera mandi setelah sampai dirumah.
(9) Memasak makanan dengan matang dan penuhi g1z1
seimbang.
(10) Taati etika batuk (tutup mulut saat batuk dan bersin).
(11) Tetap berada dirumah bila sakit dan periksakan ke dokter.
(12) Perbanyak minum air putih dan konsumsi vitamin (Vit C dan
Vit E).
(13) Istirahat yang cukup.
(14) Lakukan aktifitas fisik minimal 30 menit sehari.
(15) Hindari melakukan perjalanan dalam dan luar daerah
kecuali penugasan.
(16) Diupayakan tidak ada kerja lembur, kalaupun ada kerja
lembur khusus bagi yang berusia dibawah 50 tahun.
b. Pedoman Sarana dan Prasarana
(1) Ruang tunggu pasien berada di luar gedung atau area
terbuka.
(2) Ruang pelayanan di luar ruangan.
(3) Meja pelayanan di beri skat anti droplet.
(4) Alat tulis petugas menggunakan alat tulis pribadi.
(5) Pengaturan jarak tempat tunggu pasien dan petugas sesuai
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protokol physical distancing.
(6) Penyemprotan

desinfektan

sebelum

dan

sesudah

pelayanan.
(7) Menyediakan TPS (Tempat Pembuangan Sampah} untuk
limbah P3 dan limbah domestik.
(8) Khusus ruang bersalin menggunakan delivery chamber.
(9) Mengkondisikan

semua

ruangan

bertekanan

negatif

dengan memanfaatkan exhouse.
(10) Mempersiapkan ruang ganti petugas.
(11) Pelayanan ambulan
a) Pemasangan skat ambulan antara driver dan pasien.
b) Mendesinfektan ambulan setiap kali sebelum dan
sesudah di gunakan.
(12) Penempatan sistem pelayanan paperline.
c. Pedoman Memasuki Area Fasyankes Untuk Pasien
(1) Setiap orang sebelum masuk area Fasyankes wajib
memakai masker.
(2) Melakukan cuci tangan dengan sabun dan air mengalir
atau pembersih tangan mengandung alkohol

( hand

sanitize,).

(3) Dipintu masuk dilakukan pengukuran suhu dengan
thermo gun, bila hasil pemeriksaan lebih dari 37,5 ° C

diarahkan ke poli ISPA.
(4) Tetap menerapkan physical distancing dan taat antrian.
d. Pedoman

Memasuki

Area

Fasyankes

Untuk

Karyawan/Karyawati
(1) Setiap orang sebelum masuk area Fasyankes wajib
memakai masker.
(2) Dipintu masuk dilakukan pengukuran suhu dengan
thermo gun, bila hasil pemeriksaan suhu lebih dari 37,5 ° C

diberikan kesempatan untuk beristirahat 5 - 10 menit
kemudian

dilakukan

pengukuran

suhu

ulang

menggunakan thermo gun. Apabila hasilnya tetap lebih dari
37,5 ° C dianjurkan untuk tidak memasuki area kantor,
Bagi ASN/karyawan dianjurkan untuk pulang.
(3) Melakukan cuci tangan dengan sabun dan air mengalir
atau pembersih tangan mengandung alkohol

(hand
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sanitizerj

(4) Memakai APD level 1 PPL
(5) Melakukan check lock untuk pegawai ASN dengan tetap
menjaga jarak antrian.
e. Pedoman Untuk Penerimaan Barang di Area Kantor
Semua barang yang datang dilakukan disinfeksi oleh petugas
dengan tetap memperhatikan keamanan barang.
f. Pedoman untuk Unit Pelayanan Fasyankes
( 1) Di setiap ruangan disediakan hand sanitizer.
(2) Diruangan atau ditempat kerja pengaturan antar tempat
duduk pegawai minimal 1,5 meter.
(3) Ruangan

kerja

dilakukan

desinfeksi

menggunakan

desinfektan pada pagi hari sebelum jam kerja dan siang
hari sesudah jam kerja.
(4) Meminimalisir

penggunaan

AC

dengan

tetap

memperhatikan sirkulasi udara dan kenyamanan kerja.
(5) Menggunakan meja yang dilengkapi penyekat pelindung
petugas dan pasien.
(6) Desinfeksi secara rutin minimal 3 kali sehari untuk meja
kerja, kursi, dan peralatan kantor lainnya secara mandiri
oleh karyawan/karyawati.
g. Pedoman untuk Karyawan/ Karyawati di Ruang Kerja
Fasyankes
(1) Petugas memakai APD Level 1.
(2) Menggunakan

hand sanitizer sebelum dan sesudah

pelayanan.
(3) Menerapkan physical distancing.
(4) Apabila batuk, tetap menerapkan etika batuk yang benar.
(5) Petugas Resepsionis Level 1 ( Masker bedah + KN 95 + face

shield).
(6) Petugas Loket Depan Level 1 ( Masker bedah + KN 95 +

handscoon + Skort+ headcap+ alat tulis pribadi ) .
(7) Petugas Rekam Medis Level 1 ( Masker Bedah ) .
(8) RPU,

KESGILUT,

ISPA,

UGD,

RAWAT

INAP,

LABORATORIUM APD level 2.
(9) Farmasi, gizi, kesling, promkes level 1 + Masker kn 95.
(10) Ruang Bersalin + ruang isolasi APD level 3.
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(11)Petugas Manajemen level 1.
(12)Petugas tetap memperhatikan SOP, bongkar pasang APD
selama pelayanan.
h. Pedoman di Ruang Pertemuan Fasyankes
(1) Pastikan ruangan sudah dilakukan disinfeksi setiap
sebelum dan sesudah digunakan.
(2) Meminimalisir

penggunaan

AC

dengan

tetap

memperhatikan sirkulasi udara dan kenyamanan.
(3) Memaksimalkan penggunaan media meeting online, tetapi
bila terpaksa melakukan pertemuan secara tatap muka
tetap memperhatikan pedoman kesehatan.
(4) Lama pertemuan tidak lebih dari 3 jam.
(5) Sebelum memasuki ruangan memakai hand sanitizer.
(6) Peserta pertemuan diwajibkan membawa thumbler.
(7) Pastikan hidangan konsumsi terdapat buah dan sayur.

(8) Ketika menikmati hidangan konsumsi tidak boleh saling
berhadapan.
(9) Tidak menyajikan makanan dalam bentuk prasmanan atau
buffet.

(10)Tetap jaga jarak sesuai dengan pedoman kesehatan.
(11)Menjaga kebersihan lingkungan ruang pertemuan.
(12) Mikrofon wajib di desinfeksi sebelum dan sesudah
digunakan.
1.

Pedoman Setelah Beraktifitas Di Kantor
(1) Lakukan desinfeksi pada alas kaki atau alat yang

digunakan (pakaian, jam tangan, bolpoin atau barang yang
dibawa).
(2) Buang semua yang tidak dibutuhkan lagi seperti tisu,
kertas dan sebagainya.
(3) Melepas APD level 1 diruang PPI.
(4) Mencuci tangan dengan sabun dan rur mengalir atau

pembersih tangan mengandung alkohol (hand sanitize,j.
(5) Segera mandi sesampainya di rumah.
J. Pedoman Merujuk Pasien COVID-19
(1) Persiapan Petugas
a) Memakai APD lengkap level 3.
b) Ambulans tanpa AC.
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c) Mempersiapkan blangko rujukan manual.
d) Menghubungi DINKES dan RS Rujukan.
e) Apabila RS sudah siap pasien segera dirujuk.
(2) Persiapan Pasien
a) Membawa surat rujukan dan foto hasil Rapid Test.
b) Membawa Kartu Identitas Diri.
c) Pasien wajib memakai masker.
3) Pedoman Pelayanan Diluar Gedung
Pelayanan diluar gedung dalam lingkup kerja Fasyankes dapat
meliputi sosialisasi/pertemuan, penyuluhan dan juga posyandu.
Selama diberlakukan Tatanan Baru di wilayah Blitar, maka dari itu
Fasyankes menerapkan alur pelayanan yang mengacu pada
pedoman kesehatan
a. Pedoman Sosialisasi dan Pertemuan
(1) Petugas menggunakan APD level 1 meliputi: penutup

kepala, masker bedah, sarung tangan, alas kaki).
(2) Peserta pertemuan wajib memakai masker dan melakukan
cuci tangan menggunakan air mengalir dan sabun di
wastafel yang sudah disediakan atau pembersih tangan
mengandung alkohol ( hand sanitizery.
(3) Lakukan screening kesehatan. Jika suhu tubuh � 37.5 ° C,

peserta diarahkan masuk kedalam gedung menempati
kursi yang telah disediakan, apabila suhu

>

37.5 ° C dan

mengalami batuk pilek peserta tidak diperkenankan
mengikuti kegiatan pertemuan.
(4) Penataan Tempat duduk di atur dengan jarak kursi 1 - 2
meter,

dan dalam satu gedung pertemuan peserta

pertemuan

tidak

diperkenankan

melebihi

kapasitas

ruangan.
(5) Tidak diperkenankan

berjabat tangan, sapaan akan

dilakukan dengan mengatupkan kedua tangan sebatas
dada.
4) Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Posyandu
a. Sebelum Pelayanan Posyandu
(1) Petugas Kesehatan :
a) Kondisi sehat.
b) Wajib menggunakan masker bersih.
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c) Mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir
atau hand sanitizer.
d) Memakai baju bersih yang dipakai pada hari itu.
e) Maksimal dua petugas yang ditugasi ke posyandu saat
itu.
� Menyiapkan alat pelayanan serta imunisasi sesuai SOP.
g) Siap melakukan pelayanan saat itu.
(2) Kader Posyandu

a) Memakai baju lengan panjang yang bersih yang dipakai
hari itu.
b) 1

Jam

Sebelum

pelayanan

dapat

menyemprot

disinfektan di tempat Posyandu bersama relawan
COVID-19 di desa tersebut.
c) Kondisi sehat.
a) Wajib menggunakan masker bersih.
d) Sebelum dan sesudah aktifitas mencuci tangan
menggunakan sabun dan air mengalir atau pembersih
tangan mengandung alkohol ( hand sanitizer).
e) Menyediakan tempat cuci tangan dengan sabun dan air
mengalir cukup untuk yg hadir saat itu.
� Menyiapkan tempat duduk untuk sasaran posyandu
dengan jarak minimal 1,5 meter.
g) Kader Posyandu menyiapkan 5 meja dengan jarak
minimal 1,5 meter.
h) Peralatan timbang badan, ukur tinggi badan / panjang
badan, Lila dll yg digunakan dalam pelayanan
dipastikan bersih.
i) Minum Vitamin C untuk meningkatkan dan menjaga
imunitas tubuh.
j) Hanya 5 kader yg bertugas tidak boleh lebih.
k) Membawa alat deteksi suhu tubuh/ thermo gun (cukup
satu) yg disediakan oleh Desa.
1) Membawa daftar sasaran.
(3) Pengunjung Posyandu

a) Kondisi sehat.
b) Wajib menggunakan masker bersih.
b) Ibu dan balita yang datang pada hari itu telah diatur
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sebelumnya sesuai undangan.
c) Memakai baju bersih yang dipakai pada hari itu.
d) Mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir
atau atau pembersih tangan mengandung alkohol
( hand sanitizer}.
e) Membawa buku KIA.
b. Ketika Pelayanan Posyandu
(1) Petugas Kesehatan
a) Menggunakan APD level 2.
b) Mencuci tangan sebelum dan setelah pelayanan dengan
sabun dan air mengalir atau pembersih tangan
mengandung alkohol ( hand sanitizer).
c) Menjaga jarak minimal 1,5 meter dengan sasaran
posyandu paska pelayanan.
d) Mengisi hasil pelayanan di Buku KIA.
(2) Kader Posyandu

a) Pengukuran

suhu

tubuh

sebelum

masuk

area

pelayanan, jika terdapat orang yang suhu tubuhnya
lebih dari 37,5 °C dipersilahkan istirahat selama 5-10
menit kemudian diukur kembali jika suhunya tetap
maka tidak diperkenankan memasuki area pelayanan.
c) Wajib menggunakan masker bersih.
b) Memakai baju bersih yang dipakai pada hari itu.
c) PMT yang ada dibungkus tertutup dan dapat di bawa
pulang.
d) Alat pencatatan, penimbangan, pelayanan dipastikan
masing-masing hanya dipegang oleh satu orang kader.
e) Menjaga jarak minimal 1,5 meter dengan sasaran
posyandu saat pendaftaran, pencatatan, dan saat
memberikan penyuluhan.
f) Sebelum dan setelah pelayanan mencuci tangan pakai
sabun dengan air mengalir atau pembersih tangan
mengandung alkohol (hand sanitizer).
(3) Pengunjung Posyandu

a) Wajib menggunakan masker bersih.
b) Nama tercantum dalam daftar sasaran posyandu yang
dilayani hari itu.
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c) Sebelum dan setelah dilayani mencuci tangan pakai
sabun dan air yang mengalir atau pembersih tangan
mengandung alkohol (hand sanitizer).
d) Saat mendapat penyuluhan dan pelayanan tetap
menjaga jarak aman minimal 1,5 meter dari petugas
kesehatan dan kader kesehatan.
e) Setelah mendapat pelayanan dan penyuluhan dapat
segera

meninggalkan

lokasi

posyandu

dengan

membawa PMT.
f) Balita setelah di imunisasi wajib menunggu di luar area
pelayanan selama 30 menit.
g) Membawa kembali buku KIA.
c. Pedoman Setelah Pelayanan Posyandu
(1) Petugas Kesehatan

a) Merapikan alat pelayanan dan pastikan tetap bersih
(semprot disinfektan).
b) Melepas dan membuang APD dan menggunakan
masker kembali.
c) Mencuci tangan setelah pelayanan dengan sabun dan
air mengalir atau pembersih tangan mengandung
alkohol (hand sanitizer).
d) Tetap Menjaga jarak minimal 1,5 meter dengan sasaran
posyandu dan kader paska pelayanan.
e) Baju yang digunakan pelayanan harus di cuci setelah
sampai di rumah.
f) Mandi, Kramas serta mencuci tangan setelah sampai
dirumah.
(2) Kader Posyandu

a) Melakukan kembali penyemprotan disinfektan bersama
relawan COVID-19.
b) Kader tetap memakai masker bersih.
c) Cuci tangan atau pembersih tangan mengandung
alkohol (hand sanitizer) dengan sabun dan air yang
mengalir setelah pelaksanaan Posyandu.
d) Alat pencatatan, penimbangan, pelayanan dipastikan
bersih dan dikembalikan pada tempatnya oleh kader yg
ditunjuk.
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e) Menjaga jarak minimal 1,5 meter dengan sasaran
posyandu paska pelayanan.
f) Baju yang digunakan pelayanan harus di cuci setelah
sampai di rumah.
g) Mandi, Kramas serta mencuci tangan setelah sampai
dirumah.
(3) Pengunjung Posyandu

a) Wajib menggunakan masker bersih.
b) Setelah dilayani mencuci tangan pakai sabun dan air
yang mengalir atau pembersih tangan mengandung
alkohol ( hand sanitizer).
c) Setelah mendapat pelayanan dan penyuluhan dapat
segera meninggalkan lokasi posyandu.
d) Membawa kembali buku KIA.
e) Menjaga jarak minimal 1,5 meter dengan kader dan
petugas paska pelayanan.
f) Baju yang digunkan pelayanan harus di cuci setelah
sampai di rumah.
g) Mandi, keramas serta mencuci tangan setelah sampai
dirumah.
B. Pelaksanaan Protokol Kesehatan Pencegahan COVID-19 Untuk
Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris
1) Protokol Pencegahan COVID-19 Secara Umum
a. Sering mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir dan
setelah itu keringkan dengan tisu dan bekas tisu yang sudah
terpakai dibuang ke tempat sampah tertutup. Bila tidak ada
sabun pakailah cairan pembersih tangan yang mengandung
alkohol 70% ( hand sanitizer).
b. Hindari kontak dengan orang yang berstatus PDP atau
terconfinn positif terinfeksi COVID-19.

c. Hindari kerumunan dengan menjaga jarak minimal 1,5 meter.
d. Hindari bersentuhan dengan orang lain (jabat tangan, memeluk,
mencium pipi/kening).
e. Hindari menyentuh mata, hidung dan mulut dengan tangan
yang belum dicuci bersih.
f. Bersihkan benda atau permukaan yg sering disentuh tangan
(handle pintu, meja, kursi,dll) dengan disinfektan.
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g. Segera mandi setelah sampai dirumah dan masukkan
baju/seragan/pakaian yang digunakan ke dalam keranjang
cuc1an.
h. Pakailah masker saat berada diluar rumah.
1.

Memasak makanan dengan matang dan penuhi gizi seimbang.

J. Taati etika batuk (tutup mulut saat batuk dan bersin).
k. Tetap berada dirumah bila sakit dan periksakan ke dokter.
1. Perbanyak minum air putih dan konsumsi vitamin (Vit C dan
Vit E) serta ramuan herbal yang dapat meningkatkan daya
tahan tubuh.
m. Istirahat yang cukup, kelola stress.
n. Lakukan aktifitas fisik minimal 30 menit sehari.
o. Hindari melakukan perjalanan dalam dan luar daerah kecuali
penugasan.
p. Diupayakan untuk bekerja maksimal 12 jam sehari, kalaupun
terpaksa lebih, hanya diperbolehkan bagi yang berusia dibawah
50 tahun.
2) Protokol Pencegahan COVID-19 Di Tempat Pelayanan
a. Di setiap ruang pelayanan wajib disediakan tempat cuci tangan
atau pembersih tangan mengandung alkohol ( hand sanitizer)
Syarat tempat cuci tangan adalah sebagai berikut:
(1) Wastafel dan air mengalir;
(2) Sabun cair;
(3) Saluran pembungan limbah cuci tangan yang mengarah ke

tempat yang seharusnya;
(4) Tisu; dan
(5) Tempat sampah tisu.

b. Petunjuk cuci tangan Di ruangan pelayanan, bed antar klien
harus memperhatikan jarak minimal 2 meter dan ada sekat,
minimal sekat kain.
c. Ruangan pelayanan wajib dilakukan desinfeksi menggunakan
desinfektan sebelum buka.
d. Meminimalisir penggunaan AC dengan tetap memperhatikan
sirkulasi udara dan kenyamanan penyehat tradisional dan
klien.
e. Desinfeksi secara rutin benda-benda atau alat-alat yang ada di
ruangan pelayanan yang berpotensi sering disentuh oleh klien
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yang datang seperti meJa, kursi, handle pintu dsb. Khusus
untuk bed klien dilakukan desinfeksi setelah terapi/ pelayanan
terhadap klien tersebut selesai dilakukan.
f. Mengatur jarak antar klien pada ruang tunggu pelayanan
dengan jarak minimal 1,5 meter.
g. Usahakan aliran udara dan sinar matahari dapat masuk ke
ruang pelayanan.
3) Protokol Pencegahan COVID-19 Untuk Penyehat Tradisional
a. Selalu menerapkan Germas (Gerakan Masyarakat Sehat)
melalui Pola Hidup Bersih dan Sehat saat di rumah, dalam
perjalanan ke dan dari tempat kerja.
b. Pastikan agar kondisi tubuh dalam keadaan sehat. Apabila
sedang mengalami batuk, pilek dan demam agar tidak
melakukan pelayanan.
c. Selalu dan wajib menggunakan masker.
d. Selalu dan wajib menggunakan masker dan face shield ketika
sedang memberikan pelayanan kepada klien.
e. Tidak menyentuh wajah atau mengucek mata dengan tangan
selama melakukan pelayanan.
f. Menggunakan

sarung

tangan

yang

disesuaikan

dengan

kebutuhan pelayanan.
g. Mencuci tangan dengan sabun menggunakan air mengalir atau
pembersih

tangan

mengandung

alkohol

(hand sanitizer)

sebelum dan sesudah melakukan pelayanan.
h. Menghindari untuk melakukan jabat tangan.
1.

Dalam melakukan penyelenggaraan pelayanan kesehatan
tradisional empiris harap untuk senantiasa berkoordinasi
dengan Dinas Kesehatan melalui puskesmas setempat terkait
penerapan aturan protokol kesehatan di masa Tatanan Baru
dan melapor jika menemukan klien yang mempunyai gejala
mirip COVID-19.

4) Protokol Pencegahan COVID-19 Untuk Klien
a. Klien sebelum memasuki

area tempat

pelayanan wajib

menggunakan masker, apabila tidak memakai, penyehat
tradisional wajib untuk mengingatkan. Apabila tidak membawa
atau tidak mau memakai masker, penyehat tradisional wajib
menolak untuk melakukan pelayanan.
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b. Klien yang datang dalam kondisi sakit dan mempunyai gejala
mirip COVID-19 (demam, batuk dan sesak) tidak boleh dilayani
dan penyehat tradisional menyarankan klien untuk segera
memeriksakan dirinya ke fasyankes terdekat (puskesmas dan
rumah sakit).
c. Setelah mendapatkan pelayanan, klien setelah pulang ke rumah
disarankan untuk segera mandi/membersihkan diri.

BUPATI BLITAR,
ttd

RIJANTO

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BLITAR
NOMOR :
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TAHUN 2020

TENTANG
PEDOMAN TATANAN BARU DALAM
PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA

VIRUS DISEASE 2019
PEDOMAN KEGIATAN DI BIDANG PERDAGANGAN DAN
INDUSTRI
A. Pedoman Tatanan Baru Pada Kondisi Pandemi Corona Virus

Disease 2019 (COVID-19) Pada Kegiatan Di Toko, Toko Swalayan,
Dan Pu.sat Perbelanjaan
1) Pedoman Tatanan Baru pada kondisi pandemi Corona Virus

Disease 2019 (COVID-19) pada kegiatan di toko, toko swalayan,
dan pusat perbelanjaan untuk Pengelola Gedung adalah
sebagai berikut:
a. Wajib menyusun protokol kesehatan;
b. Mewajibkan karyawan/petugas untuk memakai masker
dan apabila diperlukan juga menggunakan face shield, dan
sarung tangan dalam memberikan pelayanan kepada
pengunjung;
c. Mewajibkan karyawan/petugas untuk mencuci tangan
menggunakan sabun dan air yang mengalir atau pembersih
tangan (hand sanitizer) sebelum melaksanakan aktivitas;
d. Mewajibkan

mendeteksi

suhu

tubuh

setiap

karyawan/petugas dan pengunjung yang akan masuk di
tempat atau fasilitas umum, jika suhu tubuh terdeteksi
>37,5 °C tidak diperkenankan untuk masuk;
e. Menyediakan alat pengecek suhu tubuh (thermo gun);
f. Serta sarana cuci tangan dengan sabun cuci tangan dan
atau hand sanitizer di pintu masuk dan tempat-tempat
strategis yang mudah dijangkau serta memastikan hand

sanitizer diisi ulang secara teratur;
g. Melakukan

pembersihan,

sterilisasi

penyemprotan disinfektan secara berkala;

dan/atau
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h. Menyediakan tempat pembuangan sampah organik, non
organik dan residu di area tempat atau fasilitas umum;
1.

Membatasi jumlah pengunjung 50% (lima puluh persen)
dari kapasitas semula;

j. Pengaturan jarak dengan jarak antrian tiap orang paling
sedikit 1,5 (satu setengah) meter;
k. Melakukan sosialisasi tentang pencegahan penyebaran
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) kepada karyawan
dan pengunjung seperti poster dan spanduk yang memuat
tata cara pencegahan Corona Virus Disease 2019(COVID19};
1. Melakukan sosialisasi etika batuk/bersin:
(1) Memajang poster mengenai pentingnya menerapkan

etika batuk/bersin serta tata cara bersin/batuk; dan
(2) Menyediakan media Informasi mengenai pencegahan

dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID19).
m.

Memberikan pelatihan penggunaan alat serta prosedur
penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) kepada
petugas di frontliner (resepsionis, customer seroice dan
petugas keamanan;

n. Apabila terdapat karyawan yang sakit dengan gejala
demam,

batuk, pilek/sakit tenggorokan/sesak napas

dilarang memasuki area dan agar mengisolasi diri di rumah
dengan tidak melakukan banyak kontak dengan orang lain,
menggunakan masker dan disarankan;
segera ke fasilitas kesehatan terdekat untuk memeriksakan
diri;
o. Melaksanakan rapid test secara mandiri dalam jangka
waktu tertentu kepada karyawan yang bersangkutan;
p. Mewajibkan produk aksesoris dan produk makanan s1ap
saji, buah dan sayur tersedia dalam bentuk kemasan;
q. Dalam hal pada area layanan toko, toko swalayan dan pusat
perbelanjaan ditemukan kasus terkonfirmasi positif Corona
Virus Disease 2019 (COVID-19), maka pengelola wajib
melakukan

karantina/isolasi

mandiri

kepada

semua

karyawan paling sedikit selama 14 (empat belas} hari dan
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melakukan penyemprotan disinfektan di lokasi tersebut
serta melaporkan kepada Gugus Tugas Daerah;
r. Tidak

memberlakukan

hukuman/sanksi

bagi

pegawai/karyawan yang tidak masuk karena sakit, serta
tidak

memberlakukan

kebijakan

insentif

berbasis

kehadiran;
s. Bagi

petugas

administrasi

dokumen

serta

yang

berhubungan dengan pembayaran dapat menyarankan
kepada pengunjung untuk melakukan transaksi secara
elektronik atau bila menggunakan dokumen dan uang
tunai harus memakai sarung tangan serta melakukan cuci
tangan menggunakan sabun dengan air yang mengalir atau
pembersih tangan (hand sanitizery;
t.

Memberikan sanksi kepada pemilik gerai/ stan apabila ada
pelanggaran; dan

u. Mengoptimalkan pembayaran secara non tunai.
2) Pedoman Tatanan Baru Pada Kondisi Pandemi Corona Virns
Disease 2019 (COVID-19) Pada Kegiatan Di Toko, Toko

Swalayan, Dan Pusat Perbelanjaan Untuk Pemilik Gerai/Stan
Adalah Sebagai Berikut:
a. Melaksanakan protokol kesehatan;
b. Mewajibkan karyawan/petugas untuk memakai masker
dan apabila diperlukan juga menggunakan face shield, dan
sarung tangan dalam memberikan pelayanan kepada
pengunjung;
c. Mewajibkan untuk melakukan cuci tangan menggunakan
sabun dengan air yang mengalir atau pembersih tangan
(hand sanitizer);

d. Membatasi jumlah karyawan disesuaikan dengan luasan
area toko, toko swalayan, dan pusat perbelanjaan sehingga
dapat terjaga jarak paling sedikit 1,5 (satu setengah) meter;
e. Membatasi jumlah pengunjung/pembeli 50% (lima puluh

persen) dari kapasitas semula, disesuaikan dengan luasan
gerai agar menjaga jarak (physical distancing) paling sedikit
1,5 (satu setengah) meter;
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f. Mengatur jarak di area gerai/stan untuk jarak tempat
duduk dan jarak antrian paling sedikit 1,5 (satu setengah)
meter;
g. Mendeteksi suhu tubuh setiap karyawan dan pengunjung
yang akan masuk geria/stan di setiap titik pintu masuk,
jika suhu tubuh terdeteksi ;::37 ,5 °C, dianjurkan untuk
segera memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan
terdekat dan tidak diperkenankan untuk memasuki
gerai/stan;
h. Membatasi waktu kunjungan/belanja digerai/stan;
1.

Karyawan yang memberikan layanan makanan/minuman
dan produk segar wajib memakai perlengkapan tambahan
antara lain sarung tangan, celemek, danlainnya;

J. Tidak menyediakan ruang ganti pada gerai yang menjual
pakaian/garmen;
k. Tidak menyediakan produk tester, dan
1. Mengoptimalkan pembayaran secara non tunai.
3) Pedoman Tatanan Baru Pada Kondisi Pandemi Corona Virus
Disease 2019 (COVID-19) Pada Kegiatan Di Toko, Toko

Swalayan,

Dan

Pusat

Perbelanjaan

Untuk

Pemilik

Pengunjung/Pembeli Adalah Sebagai Berikut:
a. Melaksanakan protokol kesehatan;
b. Wajib untuk memakai masker dan apabila diperlukan juga
menggunakan face shield;
c. Sebelum memasuki tempat atau fasilitas umum diwajibkan
untuk cuci tangan dengan menggunakan sabun dan air
yang mengalir atau pembersih tangan (hand sanitizer);
d. Dilarang

berkerumun/bergerombol

dan

menerapkan

penjagaan jarak minimal 1,5 (satu setengah) meter
(physical distancing);

e. Pembeli tidak mencoba, menyentuh/memegang pakaian
atau garmen apapun; dan
f. Wajib menjaga kebersihan selama melakukan kunjungan.
B. Pedoman Kegiatan Di Pasar Rakyat
1) Pedoman Tatanan Baru pada kondisi pandemi Corona Virus
Disease 2019 (COVID-19) pada pasar rakyat untuk pengelola

adalah sebagai berikut:
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a. Wajib menyusun protokol kesehatan;
b. Mewajibkan karyawan/petugas untuk memakai masker
dan apabila diperlukan juga menggunakan face shield,
dan sarung tangan dalam memberikan pelayanan kepada
pengunjung;
c. Mewajibkan mendeteksi suhu tubuh setiap karyawan/
pedagang/pemilik kios/stan dan pengunjung yang akan
masuk di tempat atau fasilitas umum, jika suhu tubuh
terdeteksi >37,5 °C tidak diperkenankan untuk masuk;
d. Menyediakan alat pengecek suhu tubuh (Thenno gun)
serta sarana cuci tangan dengan sabun cuci tangan dan
atau hand sanitizer di pintu masuk dan tempat-tempat
strategis yang mudah dijangkau serta memastikan hand
sanitizer diisi ulang secara teratur;

e. Pengaturan jarak di area pasar rakyat:
(1) Jarak antar pedagang minimal 1,5 (satu setengah)

meter; dan
(2) Jarak antrian tiap orang minimal 1,5 (satu setengah)

meter.
f. Membatasi akses pintu masuk dan pintu keluar pasar
(disesuaikan dengan luasan pasar rakyat);
g. Membatasi jumlah pembeli/pengunjung dalam pasar
(disesuaikan dengan kapasitas pasar rakyat);
h. Meningkatkan frekuensi pembersihan pasar rakyat atau
fasilitas umum di lingkungan pasarrakyat;
i. Melakukan sosialisasi tentang pencegahan penyebaran
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) kepada petugas,

pedagang dan pembeli serta menyediakan media seperti
poster dan spanduk yang memuat informasi pencegahan
Corona Virus Disease 2019(COVID-19);

J. Melakukan sosialisasi etika batuk/bersin:
(1) Memajang poster mengenai pentingnya menerapkan
etika batuk/bersin serta tata cara bersin/batuk
diarea pasar; dan
(2) Menyediakan

Edukasi

media

(KIE)

Komunikasi, Informasi dan

mengenai

pencegahan

dan

pengendalian Corona Virus Disease 2019(COVID-19).
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k. Dalam hal terdapat pedagang/pemilik kios/stan yang
sakit

dengan

gejala

demam,

batuk,

pilek/sakit

tenggorokan/sesak napas dilarang memasuki area pasar;
1. Untuk pemasok pada saat pengiriman barang dan
penerimaan harus menggunakan masker dan apabila
diperlukan juga menggunakan face shield serta menjaga
jarak paling sedikit 1,5 (satu setengah) meter dan
menerapkan jadwal secara bergantian;
m. Melakukan pengawasan dan penegakan disiplin sesuai
protokol kesehatan; dan
n. Memfasilitasi

penjualan

secara

delivery

dan/atau

pengiriman barang.
2) Pedoman Tatanan Baru Pada Kondisi Pandemi Corona Vints
Disease

2019

(COVID-19)

Pada

Pasar

Rakyat

Untuk

Pedagang/Pemilik Kios Adalah Sebagai Berikut:
a. Melaksanakan protokol kesehatan;
b. Mewajibkan pelayan toko/kios/stan untuk memakai
masker dan apabila diperlukan juga menggunakan face
shield, dan sarung tangan dalam memberikan pelayanan

kepada pengunjung;
c. Wajib untuk melakukan cuci tangan menggunakan sabun
dengan air yang mengalir atau pembersih tangan (hand
sanitizer);

d. Dilarang berkerumun/bergerombol dan menerapkan
penjagaan

jarak

(physical

distancing)

di

area

stan/lapak/kios;
e. Jumlah penunggu toko/kios/stan pasar disesuaikan
dengan luasan kios/stan pasar sehingga dapat terjaga
jarak (physical distancing) paling sedikit 1,5 (satu
setengah) meter;
f. Wajib menjaga kebersihan disekitar area stan/lapak/kios;
dan
g. Memasang pembatas plastik diantara pedagang dan
pembeli

yang

dibersihkan

disinfektan setiap hari.

menggunakan

cairan
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3) Pedoman Tatanan Baru Pada Kondisi Pandemi Corona Virns
Disease 2019 (COVID-19)

Pada Pasar Rakyat Untuk

Pembeli/Pengunjung Adalah Sebagai Berikut:
a. Melaksanakan protokol kesehatan;
b. Wajib memakai masker dan apabila diperlukan Juga
menggunakan face shield;
c. Sebelum memasuki area pasar diwajibkan untuk cuci
tangan dengan menggunakan sabun dan air yang
mengalir atau pembersih tangan (hand sanitizer);
d. Dilarang

berkerumun/bergerombol

dan

menerapkan

penjagaan jarak (physical distancing) minimal 1,5 (satu
setengah) meter di area pasar rakyat;
e. Menjaga kebersihan selama melakukan kunjungan di
pasar;
f.

Membatasi waktu berbelanja;

g. Ibu hamil, ibu menyusui, bayi dan balita dihimbau untuk
tidak masuk ke area pasar rakyat; dan
h. Tidak diperbolehkan memegang barang dagangan dan
hanya boleh menunjuk yang akan dibeli.
C. Bidang Industri
Kegiatan industri tetap bisa berjalan dengan mengikuti ketentuan
sebagai berikut:
1) Bagi IKM
a. Melakukan screening awal kepada seluruh pekerja melalui
pemeriksaan suhu tubuh dan orang dengan gejala
pernapasan seperti batuk/ flu/ sesak napas pada waktu
memasuki area industri dan pergantian ship;
b. Jika ditemukan pekerja yang tidak sehat DILARANG
dalam kegiatan perusahaan dan merekomendasikan
untuk segera memeriksakan diri ke fasilitas layanan
kesehatan perusahaan/ pemerintah;
c. Memastikan pekerja yang tidak sehat dan memiliki
riwayat perjalanan dari negara atau zona/kota dengan
transmisi lokal Covid-19 dalam 14 (empat belas) hari
terakhir

tidak

memasuki

area

industri.

Hal

1n1

diinformasikan melalui pemberitahuan di area pintu

8

masuk. Informasi daftar Negara dengan transmisi lokal
Covid-19 dapat diakses di ____
www.covid19.kemkes.go.id;
__ .,�-'--'·''--·-''·-'·"''''··"·--'" ....
d. Memastikan area kerja memiliki sirkulasi udara yang baik

dan memiliki fasilitas mewadai untuk mencuci tangan,
termasuk fasilitas mencuci tangan sebelum memasuki
bangunan/gedung;
e. Memastikan ketersediaan sabun dan air yang mengalir
untuk mencuci tangan atau pencuci tangan berbasis
alcohol serta masker, sarung tangan dan pakaian yang
menjamin keamanan pekerja dan produk yang dihasilkan;
f. Meningkatkan frekuensi pembersihan secara rutin antara
lain dengan cairan disinfektan untuk area yang umum
digunakan, seperti kamar mandi, konter registrasi dan
pembayaran, dan area makan terutama pada jam padat
aktivitas;
g. Melakukan pembatasan jumlah pekerja pada saat
penggunaan fasilitas umum, seperti tempat ibadah,
kantin, toilet;
h. Menyediakan supplement dan makanan bergizi untuk
seluruh pekerja;
1.

Menyiapkan panduan bagi pekerja mulai dari pekerja
keluar dari tempat tinggal sampai dengan kembali ke
tempat tinggal; dan

J. Turut serta mensosialisasi Perilaku Hidup Bersih dan
Sehat (PHBS) dan Informasi tentang Covid-19 melalui
pemasangan banner/ spanduk/ info grafis pada tempat
tempat yang strategis di area industri.
2) Bagi Pekerja
a. Jika selama di dalam area industri terdapat pekerja yang
sakit, maka tidak melanjutkan kegiatan dan segera
memeriksakan diri

ke

fasilitas

layanan kesehatan

perusahaan/ pemerintah;
b. Pekerja yang kembali dari Negara atau zona/kota dengan
transmisi lokal Covid-19 dalam 14 (empat belas) hari
terakhir wajib menginformasikan kepada perusahaan;
c. Memakai masker sejak keluar rumah dan memakai
masker dan sarung tangan selama berada di area industri;
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d. Menjaga jarak minimal 1 (satu) meter (social/physical
distancing) dan dilarang berkelompok pada saat jam

istirahat;

e. Seluruh pekerja harus menerapkan Perilaku Hidup bersih
dan Sehat (PHBS) seperti mencuci tangan secara teratur

menggunakan air dan sabun atau pencuci tangan

berbasis alcohol serta menghindari menyentuh area wajah
yang tidak perlu;

f. Dilarang berjabat tangan dengan sesama pekerja atau
orang lain, dan pertimbangkan untuk mengadopsi

alternative bentuk sapa lainnya; dan
g. Membawa Peralatan Pribadi (Peralatan Makan, Sabun
Cuci Tangan, Masker Cadangan, Hand Sanitizer, Botol
Minum, Peralatan Ibadah, dan Tisu Basah & Kering).

D. Bidang Kemetrologian
Sesuai surat edaran Direktorat Jendral Perlindungan
Konsumen
dan
Tertib
Niaga
Nomor
649/PKTN.4.4/SD/04/2020. Perihal Pelayanan Tera/Tera
Ulang Pompa Ukur di SPBU di masa wabah COVID-19. Pada

saat pelayanan Tera dan Tera Ulang UTTP (alat ukur takar

timbang dan perlengkapannya) harus tetap memperhatikan

protokol kesehatan:

1) Persiapan
Perlengkapan petugas saat pelayanan Tera dan Tera
Ulang,

yang

terdiri

dari

Petugas

Tera,

Pemilik/penanggung jawab UTTP, dan teknisi/reparatir
untuk mempersiapkan perlengkapan sesuai standar
kesehatan yang terdiri dari:

a. Petugas Tera
(1) Menggunakan pelindung wajah.
(2) Menggunakan masker.

(3) Memakai sarung tangan.

(4) Memakai helm/pelindung kepala.
(5) Membawa ATK sendiri.

(6) Memakai rompi.

(7) Membawa hand sanitizer.
(8) Membawa thenno gun.
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b. Pemilik/penanggung jawab UTIP
(1} Menggunakan masker.

(2} Memakai helm/pelindung.

(3) Membawa hand sanitizer (disarankan).

c. Teknisi/reparatir

(1) Menggunakan masker.

(2) Memakai helm/pelindung.

(3) Membawa hand sanitizer (disarankan).

2) Pelaksanaan
a. Melakukan

penyemprotan

disinfektan

di

area

pelaksanaan Tera dan Tera Ulang (Loko) sebelum

pelayanan Tera dan Tera Ulang dimulai oleh
pemilik/penanggung jawab UTIP.
b. Pemilik/penanggung jawab UTIP pada pelaksanaan
Tera dan Tera Ulang (Loko) wajib menyediakan tempat

cuci tangan/ hand sanitizer.
c. Petugas Tera melakukan pemeriksaan suhu tubuh
Petugas Tera, Pemilik/penanggung jawab UTIP, dan
teknisi/reparatir pada saat pelaksanaan pengujian,
dengan syarat suhu dibawah atau sama dengan
37,5 ° C.

d. Dispenser pompa ukur/timbangan jembatan/UTIP
harus

dibebaskan

dari

kegiatan

usaha/tidak

dioperasikan selama proses pelayanan Tera dan Tera
Ulang.

e. Setelah selesai pelaksanaan Tera dan Tera Ulang

peralatan standar harus dibersihkan menggunakan
disinfektan.

3) Syarat Jumlah petugas/pelaku yang terlibat dalam proses
Tera dan Tera Ulang
a. Pelayanan Tera dan Tera Ulang LOKO
(1) Petugas Tera: maksimal 5 orang.

(2} Teknisi: 1 orang.

(3) Pemilik/penanggung jawab UTIP serta petugas
pembantu : maksimal 5 orang.
b. Pelayanan Sidang Tera dan Tera Ulang
(1} Petugas Tera: maksimal 6 orang.
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(2) Reparatir: maksimal 6 orang.

(3) Pemilik/penanggung jawab U'ITP ditempatkan
pada ruang tunggu dengan menerapkan physical
distancing/ aturan

yang

ditetapkan

sesuai

protokol kesehatan.
c. Pelayanan Tera dan Tera Ulang di Kantor
(1) Petugas Tera: maksimal 3 orang.
(2) Reparatir: 1 orang.

(3) Pemilik/penanggungjawab U'ITP
ditempatkan

pada

ruang

tunggu

dengan

menerapkan physical distancing/ aturan yang
ditetapkan sesuai protokol kesehatan.

BUPATI BLITAR,
ttd
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LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI BLITAR
NOMOR : 40

TAHUN 2020
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I. PEDOMAN KEGIATAN DITEMPAT FASILITAS UMUM
1) Pasar dan sejenisnya
Pasar merupakan suatu area dimana tempat bertemunya
pembeli dan penjual, baik secara langsung maupun tidak
langsung, dengan proses jual beli berbagai jenis barang konsumsi
melalui tawar menawar. Banyaknya kerumunan dan pergerakan
orang merupakan kondisi yang harus menjadi perhatian dalam
penerapan prinsip jaga jarak minimal 1 meter di pasar.
Penerapan upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19 di
pasar sangat membutuhkan peran kepemimpinan pengelola
pasar serta keterlibatan lintas sektor dan aparat dalam
penertiban kedisplinan masyarakat pasar
a. Bagi Pihak Pengelola
(1) Memperhatikan informasi terkini serta himbauan dan

instruksi pemerintah pusat dan pemerintah daerah
terkait COVID-19 di wilayahnya. Informasi tersebut
secara berkala dapat diakses pada

laman

https: //infeksiemerging.kemkes.go.id,
www.covid19.go.id, dan kebijakan pemerintah daerah
setempat.
(2) Mengatur pedagang yang dapat beroperasi mengikuti
ketentuan pemerintah daerah setempat.
(3) Membentuk Tim/Pokja Pencegahan COVID-19 di Pasar
untuk membantu pengelola dalam penanganan COVID-19
dan masalah kesehatan lainnya.
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(4) Menerapkan jaga jarak di area pasar dengan berbagai
cara, seperti pengaturan jarak antar lapak pedagang,
memberikan tanda khusus jaga jarak yang ditempatkan
di lantai pasar, dan lain sebagainya.
(5) Menyediakan fasilitas cuci tangan pakai sabun yang
memadai dan mudah diakses oleh pedagang dan
pengunjung.
(6} Melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala
(paling sedikit tiga kali sehari) pada area atau sarana yang
digunakan.
(7) bersama seperti pegangan tangga, tombol lift, pintu toilet
dan fasilitas umum lainnya.
(8) Mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari

masuk area pasar. Jika terdapat AC lakukan pembersihan
filter secara berkala.
(9) Menyediakan ruangan khusus/ pos kesehatan untuk

penanganan pertama apabila ada warga pasar yang
mengalami gangguan kesehatan di pasar.
(10) Melakukan sosialisasi dan edukasi kepada pekerja yang

ada di Pasar (karyawan pengelola pasar, pedagang,
petugas keamanan, tukang parkir, kuli angkut dan lain
lain) tentang pencegahan penularan COVID-19 yang
dapat

dilakukan

dengan

surat

pemberitahuan,

pemasangan spanduk, poster, banner, whatsapp/ sms
blast, radioland dan lain sebagainya. Adapun materi yang
diberikan meliputi pengetahuan tentang COVID-19 dan
cara penularannya, wajib penggunaan masker, cuci
tangan pakai sabun dengan air mengalir, jaga jarak dan
etika

batuk

(bahan

dapat

diunduh

pada

laman

www.covid19.go.id dan www.promkes.kemkes.go.id).
(11) Memasang media informasi di lokasi-lokasi strategis

untuk mengingatkan pengunjung agar selalu mengikuti
ketentuan

jaga

jarak

minimal

1

meter,

menjaga

kebersihan tangan, dan kedisiplinan penggunaan masker
di seluruh lokasi pasar.
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(12) Pemberitahuan informasi tentang larangan masuk ke area

pasar bagi pekerja dan pengunjung yang memiliki gejala

demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak

nafas.
(13) Dalam hal pasar dilengkapi dengan alat mobilisasi
vertikal, lakukan pengaturan sebagai berikut:

a) Penggunaan lift: membatasi jumlah orang yang masuk
dalam lift, membuat penanda pada lantai lift dimana
penumpang lift harus berdiri dan posisi saling
membelakangi; dan

b) Penggunaan tangga: jika hanya terdapat 1 jalur
tangga, bagi lajur untuk naik dan untuk turun,
usahakan agar tidak ada orang yang berpapasan

ketika naik dan turun tangga. Jika terdapat 2 jalur
tangga, pisahkan jalur tangga untuk naik dan jalur
tangga untuk turun.

(14) Jika

diperlukan, secara berkala dapat dilakukan
pemeriksaan rapid test kepada para pedagang pasar dan
pekerja lainnya berkoordinasi dengan dinas kesehatan
setempat atau fasilitas pelayanan kesehatan. Agar lebih

efektif dapat menggunakan screening self assessment

risiko COVID-19 terlebih dahulu (Form 1).
b. Bagi Pedagang dan Pekerja Lainnya

(1) Memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum berangkat

ke pasar. Jika mengalami gejala seperti demam, batuk,

pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas, tetap di
rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan
kesehatan apabila berlanjut.

(2) Saat perjalanan dan selama bekerja selalu menggunakan

masker, menjaga jarak dengan orang lain, dan hindari
menyentuh area wajah. Jika terpaksa akan menyentuh

area wajah pastikan tangan bersih dengan cuci tangan
pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan
hand sanitizer.
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(3) Melakukan pembersihan area dagang masing-masing
sebelum dan sesudah berdagang (termasuk meja

dagang, pintu/railing door kios, etalase dan peralatan
dagang lainnya).

(4) Melakukan upaya untuk meminimalkan kontak dengan
pelanggan, misalnya menggunakan pembatas/partisi
(misal flexy glass/plastik), menyediakan wadah khusus

serah terima uang, dan lain lain.

(5) Pedagang, petugas keamanan, tukang parkir, dan kuli
angkut harus selalu berpartisipasi aktif mengingatkan
pengunjung dan sesama rekan kerjanya untuk
menggunakan masker dan menjaga jarak minimal 1
meter.

(6) Jika kondisi padat dan penerapan jaga jarak sulit
diterapkan, maka penggunaan pelindung wajah (face
shield) bersama masker sangat direkomendasikan
sebagai perlindungan tambahan.

(7) Saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian

sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah,
serta membersihkan handphone, kacamata, tas, dan
barang lainnya dengan cairan disinfektan.

(8) Meningkatkan daya tahan tubuh dengan
menerapkan PHBS seperti mengkonsumsi gizi seimbang,

aktivitas fisik minimal 30 menit sehari dan istirahat yang

cukup dengan tidur minimal 7 jam, serta menghindari
faktor risiko penyakit.
c. Bagi Pengunjung

(1) Memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum keluar

rumah, jika mengalami gejala seperti demam, batuk,

pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas, tetap di

rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan
kesehatan apabila berlanjut.

(2) Selalu menggunakan masker saat perjalanan dan selama

berada di pasar.
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(3) Menjaga kebersihan tangan dengan senng mencuci
tangan

pakai

sabun

dengan

air

mengalir

atau

menggunakan hand sanitizer.
(4) Hindari menyentuh area wajah seperti mata, hidung,
dan mulut.
(5) Tetap memperhatikan Jaga jarak minimal 1 meter
dengan orang lain.
(6} Jika kondisi padat dan sulit menerapkan jaga jarak agar
tidak memaksakan diri masuk ke dalam pasar, namun
apabila terpaksa tambahan penggunaan pelindung
wajah

(face

shield)

bersama

masker

sangat

direkomendasikan sebagai perlindungan tambahan.
2) Pu.sat Perbelanjaan/ Mall/Pertokoan dan sejenisnya
Prinsip jaga jarak pada pusat perbelanjaan/ mall/pertokoan
dan sejenisnya juga harus menjadi perhatian. Banyaknya
kerumunan dan pergerakan orang perlu dilakukan antisipasi.
Penerapan upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19 di
pusat perbelanjaan/ mall/pertokoan sangat membutuhkan peran
pengelola serta keterlibatan lintas sektor dan aparat dalam
penertiban kedisplinan masyarakat.
a. Bagi Pihak Pengelola
(1) Memperhatikan informasi terkini serta himbauan dan
instruksi pemerintah pusat dan pemerintah daerah
terkait COVID-19 di wilayahnya. Informasi tersebut
secara berkala dapat diakses pada

laman

hl t ps:_jj in fekswmergin_g, kem kes.go.id,
www.covidl9.go.id, dan kebijakan pemerintah daerah
setempat.
(2) Pengaturan toko/gerai yang dapat beroperasi mengikuti

ketentuan pemerintah daerah setempat.
(3) Pembentukan Tim Pencegahan COVID-19 di pusat
perbelanjaan/mall/pertokoan yang terdiri dari pengelola
dan perwakilan tenant, pedagang, dan pekerja.
(4) Menyediakan fasilitas cuci tangan pakai sabun yang
memadai dan mudah diakses.
(5) Menyediakan hand sanitizer di pintu masuk, pintu lift,
area makan/kantin, dan lokasi lainnya yang strategis.
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(6) Menjaga kualitas udara pusat perbelanjaan dengan
mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari,
serta melakukan pembersihan filter AC.
(7) Menerapkan jaga jarak yang dapat dilakukan dengan
berbagai cara seperti
a) Membatasi jumlah pengunjung yang masuk.
b) Membatasi jumlah pedagang yang beroperasi.
c) Mengatur kembali jam operasional.
d) Mengatur jarak saat antrian dengan memberi penanda
di lantai minimal 1 meter (seperti di pintu masuk,
kasir, dan lain lain).
e) Mengatur jarak etalase.
f) Mengoptimalkan

ruang

penjualan/transaksi

terbuka

agar

untuk

mencegah

tempat

terjadinya

kerumunan.
g) Membatasi jumlah orang yang masuk ke dalam lift dan
membuat penanda pada lantai lift dimana penumpang
lift harus berdiri dan posisi saling membelakangi.
h) Pengaturan jarak minimal 1 meter di elevator dan
tangga.
i) Pengaturan jalur naik dan turun pada tangga.
(8) Melakukan pemeriksaan suhu tubuh di semua pintu
masuk pusat perbelanjaan. Jika ditemukan pekerja atau
pengunjung dengan suhu

>

37,5 °C (2 kali pemeriksaan

dengan jarak 5 menit) tidak diperkenankan masuk.
Petugas pemeriksa suhu menggunakan masker dan
pelindung wajah (face shield). Pelaksanaan pemeriksaan
suhu agar didampingi oleh petugas keamanan.
(9) Pekerja atau pengunjung yang tidak menggunakan
masker tidak diperkenankan masuk.
(10) Memberikan informasi tentang larangan masuk bagi

pekerja dan pengunjung yang memiliki gejala demam,
batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas
atau riwayat kontak dengan orang terkena COVID-19.
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(11) Melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala
(paling sedikit tiga kali sehari) pada area atau peralatan
yang digunakan bersama seperti pegangan pintu dan
tangga, tombol lift, pintu toilet, dan fasilitas umum
lainnya.
(12) Menyediakan ruangan khusus/pos kesehatan untuk
penanganan pertama apabila ada pekerja, pedagang,
atau pengunjung yang mengalami gangguan kesehatan
di

pusat

perbelanjaan/mall/pertokoan

dengan

memperhatikan protokol kesehatan.
(13) Melakukan sosialisasi kepada seluruh pekerja dan
pengunjung tentang pencegahan penularan COVID-19
yang dapat dilakukan dengan pemasangan spanduk,
poster, banner, whatsapp/sms blast, pengumuman
melalui pengeras suara, dan lain sebagainya. Adapun
materi yang diberikan meliputi wajib menggunakan
masker, cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir,
dan jaga jarak minimal 1 meter.
(14)Jika diperlukan, secara berkala dapat melakukan
pemeriksaan rapid test kepada para pedagang dan
pekerja lainnya. Agar lebih efektif dapat menggunakan
screening self assessment risiko COVID-19 terlebih
dahulu.
b. Bagi Pedagang dan Pekerja
(1) Memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum berangkat
berdagang/bekerja.

Jika

mengalami

gejala

seperti

demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak
nafas tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas
pelayanan kesehatan apabila berlanjut, serta laporkan
pada pimpinan tempat kerja.
(2) Saat perjalanan dan selama bekerja selalu menggunakan

masker, menjaga jarak dengan orang lain, dan hindari
menyentuh area wajah. Jika terpaksa akan menyentuh
area.
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(3) wajah pastikan tangan bersih dengan cuci tangan pakai
sabun dengan air mengalir atau menggunakan hand
sanitizer.
(4) Melakukan pembersihan dan disinfeksi di toko/gerai

masing- masing sebelum dan sesudah beroperasi.
(5) Menyediakan hand sanitizerdi masing-masing toko/gerai.
(6) Melakukan upaya untuk meminimalkan kontak dengan
pelanggan, misalnya pembatas/partisi di meja
counter/ kasir
(seperti
flexy
glass/ mika/plastik),
penggunaan metode pembayaran non tunai, dan lain lain.
(7) Berpartisipasi aktif mengingatkan pengunjung untuk
menggunakan masker dan menjaga jarak minimal 1
meter.
(8) Jika kondisi padat tambahan penggunaan pelindung
wajah
(face
shield)
bersama
masker
sangat
direkomendasikan sebagai perlindungan tambahan.
(9) Saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian
sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah, serta
membersihkan handphone, kacamata, tas, dan barang
lainnya dengan cairan disinfektan.
(10) Meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan

PHBS seperti mengkonsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik
minimal 30 menit sehari dan istirahat yang cukup dengan
tidur minimal 7 jam, serta menghindari faktor risiko
penyakit.
c. Bagi Pengunjung
(1) Memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum keluar

rumah, Jika mengalami gejala seperti demam, batuk,
pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap di
rumah, dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan
kesehatan apabila berlanjut.
(2) Selalu menggunakan masker saat perjalanan dan selama

berada di
sejenisnya.

pusat

perbelanjaan/ mall/ pertokoan

dan

(3) Menjaga kebersihan tangan dengan senng mencuci
tangan

pakai

sabun

dengan

menggunakan hand sanitizer.

air

mengalir

atau
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(4) Menghindari menyentuh area wajah seperti mata, hidung,
dan mulut.
(5) Tetap memperhatikan jaga jarak minimal 1 meter dengan
orang lain.
(6) Jika pusat perbelanjaan/mall/pertokoan dalam kondisi
padat dan sulit menerapkan jaga jarak agar tidak
memaksakan diri masuk ke dalamnya, namun apabila
terpaksa tambahan penggunakan pelindung wajah (face
shield)

yang

digunakan

bersama

masker

sangat

direkomendasikan sebagai perlindungan tambahan.
3) Hotel/Penginapan/Homestay/ Asrama dan sejenisnya
Penyediaan akomodasi secara harian berupa kamar-kamar di
dalam satu atau lebih bangunan yang dapat dilengkapi
dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan
dan/atau fasilitas lainnya harus dilakukan upaya mitigasi
penularan

COVID-19

bagi

pekerja,

pengunjung

dan

masyarakat pengguna jasa akomodasi ini
a. Bagi Pihak Pengelola
(1) Memperhatikan informasi terkini serta himbauan dan
instruksi pemerintah pusat dan pemerintahdaerah
terkait COVID-19 di wilayahnya. Informasi ini secara
berkala

dapat

diakses

pada

laman

https: //infeksiemerging. kemkes. go.id,
www.covidl9.go.id, dan kebijakan pemerintah daerah
setempat.
(2) Memastikan seluruh pekerja hotel memahami tentang
pencegahan penularan COVID-19.
(3) Memasang media informasi di lokasi-lokasi strategis

untuk mengingatkan pengunjung agar selalu mengikuti
ketentuan jaga jarak minimal 1 meter,

menjaga

kebersihan tangan dan kedisplinan penggunaan masker.
(4) Menyediakan hand sanitizer di pintu masuk, lobby, meja
resepsionis, pintu lift, dan area publik lainnya.
(5) Menjaga

kualitas

udara

dengan

mengoptimalkan

sirkulasi udara dan sinar matahari, serta melakukan
pembersihan filter AC.
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(6) Melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala

(paling sedikit tiga kali sehari) menggunakan pembersih

dan disinfektan pada area atau peralatan yang

digunakan bersama seperti pegangan pintu dan tangga,
tombol Zift, pintu toilet dan fasilitas umum lainnya.

(7) Larangan masuk bagi karyawan yang memiliki gejala

demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak
nafas. Karyawan mengisi formulir self assessment risiko
COVID-19 sebelum masuk bekerja (Form 1) dan
dilakukan pemeriksaan suhu.

(8) Pintu masuk/ lobby
a) Melakukan pengukuran suhu tubuh di pintu masuk

tamu dan karyawan. Apabila ditemukan suhu > 37,5

°C (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit), tidak
dinyatakan
masuk
kecuali
diperkenankan
negatifI nonreaktif COVID-19 setelah dilakukan
pemeriksaan laboratorium berupa pemeriksaan RT
PCR yang berlaku 7 hari atau rapid test yang berlaku

3 hari, sebelum masuk ke hotel.
b) Petugas menanyakan dan mencatat

riwayat

perjalanan tamu/pengunjung dan diminta mengisi

self assessment risiko COVID-19. Jika hasil self

assessment memiliki risiko besar COVID-19, agar

diminta melakukan pemeriksaan kesehatan ke
fasilitas pelayanan kesehatan terlebih dahulu atau

menunjukan hasil pemeriksaan bebas COVID-19
yang masih berlaku.

c) Menerapkan jaga jarak yang dilakukan dengan

berbagai cara, seperti mengatur antrian di pintu
masuk, di depan meja resepsionis dengan pemberian

tanda di lantai, mengatur jarak antar kursi di lobby,

area publik dan lain sebagainya.
d) Menyediakan sarana untuk meminimalkan kontak
dengan pengunjung misalnya pembatas/partisi mika
di meja resepsionis, pelindung wajah (face shield),

penggunaan metode pembayaran non tunai, dan

lain-lain.

11

{9) Kamar

a) Melakukan pembersihan dan disinfeksi pada kamar

sebelum dan sesudah digunakan tamu meliputi
pegangan pintu, meja, kursi, telephone, kulkas,

remote TV dan AC, kran kamar mandi dan fasilitas
lain yang sering disentuh tamu.

b) Memastikan proses pembersihan dan disinfeksi

kamar dan kamar mandi, serta peralatan yang telah
digunakan tamu Pastikan mengganti sarung bantal,

sprei, hingga selimut dengan yang telah dicuci
bersih.

c) Penyediaan hand sanitizer di meja.

(10) Ruang Pertemuan

a) Kapasitas untuk

ballroom,

meeting room,

dan

conference harus selalu memperhitungkan jaga jarak

minimal 1 meter antar tamu dan antar karyawan. Hal

ini dapat dilakukan dengan menghitung kembali
jumlah undangan, pembuatan lay out ruangan,

membagi acara menjadi beberapa sesi, membuat

sistem antrian, dan lain sebagainya.

b) Memberikan informasi jaga jarak dan menjaga
kesehatan perihal suhu tubuh, pemakaian masker

pembatasan jarak dan sering cuci tangan pakai

sabun dengan air mengalir atau menggunakan hand
sanitizer.

c) Menyediakan panduan/informasi layoutjarak aman,

sejak dari masuk parkiran, didalam lift, ke lobby, ke
ruang pertemuan, hingga keluar parkiran.

d) Membuat konsep labirin untuk jalur antrian, jalur
kirab diperlebar, dan panggung diperbesar untuk
menjaga jarak.

e) Memastikan proses pembersihan dan disinfeksi
ruang pertemuan sebelum dan setelah digunakan.

ij Membersihkan dan mendisinfeksi microphone setiap
setelah digunakan masing-masing orang. Tidak
menggunakan

microphone

secara

bergantian

sebelum dibersihkan atau menyediakan microphone
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pada masing-masing meja.
g) Master of Ceremony/MC harus aktif informasikan
protokol

kesehatan,

antrian,

jaga

jarak,

dan

pemakaian masker.
(11) Ruang Makan
a) Mewajibkan setiap orang yang akan masuk ruang
makan untuk mencuci tangan pakai sabun dengan
air mengalir.
b) Pengaturan jarak antar kursi minimal 1 meter dan
tidak saling berhadapan. Dalam hal tidak dapat
diterapkan pengaturan jarak dapat dilakukan upaya
rekayasa teknis lain seperti pemasangan partisi
antar tamu berhadapan di atas meja makan.
c) Tidak menggunakan alat makan bersama-sama.
Peralatan makan di atas meja makan yang sering
disentuh diganti dalam bentuk kemasan sekali
pakai/sachet atau diberikan kepada pengunjung
apabila diminta.
d) Mewajibkan semua penjamah pangan atau pekerja
yang

kontak

langsung

dengan

pangan

untuk

mengenakan alat pelindung diri seperti penutup
kepala, sarung tangan, celemek, dan masker. Sarung
tangan harus segera diganti setelah memegang
barang selain makanan.
e) Tidak

menerapkan

sistem

prasmanan/ buffet.

Apabila menerapkan sistem prasmanan/ buffet agar
menempatkan petugas pelayanan pada stall yang
disediakan dengan menggunakan masker serta
sarung

tangan,

pengunjung

dalam

mengambil

makanan dilayani oleh petugas dan tetap menjaga
jarak minimal 1 meter. Semua peralatan makan
wajib

dibersihkan

dan

didisinfeksi

sebelum

digunakan kembali.
f) Untuk meminimalisasi pelayanan makanan secara

buffet (prasmanan), juga dapat dilakukan dengan
menggunakan opsi action station, set menu, nasi
kotak/ box/take away, individual portion dan variasi

13
lainnya dengan jenis makanan yang tidak banyak
namun kualitas lebih baik.
g) Untuk meal service ala carte, sitting party, silver
service agar penjagaan jarak dan penataan kursi dan

peralatan harus tetap terjaga.
(12) Kolam Renang
a) Memastikan

air

kolam

renang

menggunakan

desinfektan dengan clorin 1-10 ppm atau bromin 38 ppm sehingga pH air mencapai 7.2 - 8 dilakukan
setiap hari dan hasilnya diinformasikan di papan
informasi agar dapat diketahui oleh konsumen.
b) Pengelola melakukan pembersihan dan disinfeksi
terhadap seluruh permukaan disekitar kolam renang
seperti tempat duduk, lantai dan lain-lain.
c) Menerapkan jaga jarak diruang ganti.
d) Pastikan tamu yang akan menggunakan kolam
renang dalam keadaan sehat, dengan mengisi form
self assesment risiko COVID-19 (form 1). Bila dari

hasil self assesment.
e) masuk

dalam

kategori

risiko

besar

tidak

diperkenankan untuk berenang.
f) Batasi

jumlah

pengguna

kolam

renang

agar dapat menerapkan jaga jarak.
g) Gunakan semua peralatan pribadi masing-masing.
h) Gunakan masker sebelum dan setelah berenang.
II. PROTOKOL KESEHATAN DI BIDANG TRANSPORTASI AREA
TRANSPORTASI DAN MODA TRANSPORTASI
A. Terminal
1) Pengelola/ Penanggung jawab dan petugas / Karyawan di
Lingkungan Terminal
a. Di Ruangan Indoor atau ruangan kerja di terminal
diberlakukan
(1) Di setiap ruang kerja disediakan hand sanitizer;
(2) Diruangan atau ditempat kerja pengaturan antar tempat

duduk pegawai minimal 1,5 meter;
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(3) Ruangan kerja dilakukan desinfeksi menggunakan
desinfektan pada pagi hari sebelum jam kerja;
(4) Meminimalisir

penggunaan

AC

dengan

tetap

memperhatikan sirkulasi udara dan kenyamanan kerja;
dan

(5) Desinfeksi secara rutin minimal 3 kali sehari untuk meja
kerja, kursi, dan peralatan kantor lainnya secara mandiri

oleh karyawan/karyawati.
b. Di luar ruangan, ditbuatkan tempat cuci tangan di titik-titik

strategis lingkungan terminal terutama di pintu masuk
terminal dan dekatruang tunggu pengunjung. Syarat yang
harus ada di tempat cuci tangan yaitu:
(1) Wasta/el dan air mengalir;
(2) Sabun cair;
(3) Saluran pembungan

limbah

cuci

mengarah ke tempat yang seharusnya;

tangan

yang

(4) Tisu;
(S) Tempat sampah tisu; dan

(6) Petunjuk cuci tangan 6 langkah.
c. Terminal secara rutin dilakukan desinfeksi menggunakan
desinfektan pada pagi hari , siang hari dan malam hari.

d. Desinfeksi secara rutin minimal 3 kali sehari untuk kursi
dan meja di ruang tunggu atau benda serta tempat-tempat
yang sering disentuh oleh pengunjung.

e. Menyediakan deteksi suhu tubuh di setiap titik pintu masuk

terminal dan transportasi umum.
f. Memastikan ada pos pemeriksaan kesehatan, ruang transit
dan petugas kesehatan di setiap terminal/stasiun. Ketika
ada pengunjung yang terdeteksi mempunyai gejala penyakit,
segera dilakukan pemeriksaan, jika kondisinya memburuk,
pidahkan ke ruang Transit/isolasi dan segera rujuk ke RS
rujukan terdekat.

g. Kursi di ruang tunggu diberikan sekat agar para pengunjung

tidak duduk bersebelahan. Sekat dapat berupa selotip tape
ukuran besar yang dipasang menyerupai huruf "X".
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h. Memasang media promosi (spanduk, baliho, poster, x
banner dsb) terkait kesehatan atau protokol kesehatan
COVID-19 di lingkungan terminal terutama yang berkaitan
dengan:
(1) Rajin mencuci tangan dengan sabun dan cuci tangan 6
langkah;
(2) Etika batuk dan bersin;

(3) Wajib memakasi masker;
(4) Menjaga kesehatan dan daya tahan tubuh;
(5) Menjaga jarak / physical distancing; dan
(6) Dilarang merokok dan meludah sembarangan.

i. Memperbaharui informasi tentang Covid-19 (update grafik
jumlah penderita, area/zona kuning merah, dsb) secara
reguler dan menempatkan di area yang mudah dilihat oleh
pengunjung dan penumpang. Informasi/data didapatkan
melalui koordinasi dengan gugus tugas COVID-19 di
wilayah tersebut.
2) U ntuk Pengelola/Operator Prasarana Transportasi/Pengelola
Kios/Stan Di Terminal
a. Pengelola/operator prasarana transportasi wajib mengikuti
ketentuan sebagai berikut :
(1) Wajib menyusun dan mematuhi protokol kesehatan;
(2) Melakukan

pengawasan
dan memastikan atas
pelaksanaan kebijakan protokol
kesehatan
dalam
operasional jasa transportasi sesuai dengan aturan yang
berlaku seperti melakukan pengecekan
dokumen
persyaratan perjalanan baik kendaraan, pengemudi,
kondektur dan penumpang sesuai dengan aturan yang
berlaku dalam rangka percepatan penanganan Corona
Virus Disease 2019 (COVID-19) di terminal;

(3) Mewajibkan petugas terminal untuk memakai masker
dan apabila diperlukan juga menggunakan face shield,
dan
sarung tangan dalam memberikan pelayanan
kepada pengunjung;
(4) Mewajibkan

mendeteksi
suhu
tubuh
setiap
karyawan/petugas dan pengunjung yang akan masuk

ditempat atau fasilitas umum,

jika

suhu

tubuh
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terdeteksi

masuk;

� 37,5 ° C dan

tidak diperkenankan untuk

(S) Menempatkan wastafel dengan sabun cuci tangan dan
pembersih tangan mengandung alkohol (hand sanitizerj

di pintu masuk dan tempat-tempat strategis yang mudah
dijangkau serta memastikan

secara teratur;

hand sanitizer diisi

ulang

(6) Memastikan adanya sirkulasi udara yang baik pada
gedung operasional (gedung kedatangan, gedung

keberangkatan, kantor operasional dan berbagai sudut
di terminal);

(7) Membersihkan fasilitas umum di terminal (tempat

ibadah, wastafel, toilet, dan lainnya) secara teratur dan
bagi pengguna toilet, menyiram toilet setelah digunakan;

(8) Petugas terminal yang berhubungan dengan penerimaan

dan penarikan pembayaran retribusi menggunakan
masker dan apabila diperlukan juga menggunakan face
shield

serta cuci tangan memakai air dan sabun atau

peralatan cuci tangan mengandung alkohol ( hand
sanitizer, secara rutin;

(9) Memastikan

dan melakukan pengawasan kepada
Angkutan Perkotaan / Perdesaan yang datang dan

berangkat dari terminal agar melaksanakan ketentuan
dalam protokol pecegahan penyebaran Corona Virus
Disease 2019 (COVID-19); dan

(10) Mengatur sistem ruang tunggu calon penumpang yaitu

jarak antar tempat duduk paling sedikit 1 (satu) meter

dan jarak antrian tiap orang paling sedikit 1 (satu) meter
merujuk
pada
kebijakan
menjaga
jarak
(physical distancing).

b. Pengelola kios/stan yang berjualan di terminal penumpang
angkutan umum wajib mematuhi ketentuan umum
protokoler area publik

(1) Melaksanakan protokol kesehatan;

(2) Wajib menggunakan masker dan apabila diperlukan

juga menggunakan

face shield

serta sarung tangan
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ketika

memberikan

kios/stan;

pelayanan

ke

pengunjung

(3) Melakukan cuci tangan dengan menggunakan sabun

dan air yang mengalir atau pembersih tangan ( hand
sanitizerj;

(4) Menempatkan wastafel dengan sabun cuci tangan dan

pembersih tangan mengandung alkohol (hand sanitizerj
di pintu masuk, pintu keluar, dan tempat-tempat
strategis yang mudah dijangkau serta memastikan
hand sanitizer diisi ulang secara teratur;

(5) Dilarang berkerumun/bergerombol dan menerapkan

penjagaan jarak (physical distancing) di area kios/stan
yang berjualan di terminal penumpang angkutan
umum;

(6) Bagi yang sedang dalam keadaan tidak sehat,
sebaiknya tidak berjualan dan segera memeriksakan
diri ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang terdekat;
(7) Melakukan

penyemprotan
kios/stan;

pembersihan,
disinfektan

sterilisasi

secara

dan/atau

berkala

pada

(8) Wajib menggunakan/menyediakan segala bentuk alat
bantu penjepit makanan dan/atau sejenisnya dalam
menghidangkan kepada pengunjung guna menghindari
kontak langsung antara tangan dan makanan;

(9) Pengelola kios/stan wajib untuk membedakan pekerja

yang bertanggungjawab menyiapkan
makanan
dengan
yang
mengelola
pembayaran; dan

hidangan
transaksi

(10) Pengelola kios/stan wajib menyediakan kotak atau

tempat sebagai sarana untuk menyerahkan dan

menerima uang pembayaran.
3) Untuk Pengunjung/ Penumpang Di Terminal

a. Pastikan setiap orang sebelum masuk area terminal wajib

memakai masker.
b. Dipintu masuk dilakukan pengukuran suhu dengan thermo
gun, bila hasil pemeriksaan lebih dari 37,5 ° C diberikan

kesempatan untuk beristirahat 5 - 10 menit kemudian
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dilakukan pengukuran suhu ulang menggunakan thenno
gun. Apabila hasilnya tetap lebih dari 37 ,5 ° C dianjurkan

untuk tidak memasuki area terminal.

c. Melakukan cuci tangan dengan sabun dan air mengalir
sesuai 6 langkah cuci tangan di tempat yang telah

disediakan.
d. Tetap menerapkan physical distancing dan taat antrian saat

di pintu masuk.
B. Pengujian Kendaraan Bermotor
1) Ditujukan untuk:
a. Pengelola Unit pelaksana pengujian kendaraan bermotor;

b. Masyarakat/ pengguna layanan pengujian kendaraan
bermotor; dan
c. Petugas pengujian kendaraan bermotor.

2) Pengelolaan Tempat Pengujian Kendaraan Bermotor
a. Memberikan informasi mengenai perkembangan wabah
COVID-19 dan mensosialisasikan pedoman tatanan baru
pada kondisi COVID-19 secara tertulis dan secara langsung

pada masyarakat/ pengguna layanan pengujian di area

pelayanan;
b. Menyediakan sarana dan prasarana serta melakukan
protokol kesehatan pada tatanan baru COVID-19 di area

pengujian kendaraan, meliputi
(1) Menyediakan ruang penyemprotan disinfektan dan
melaksanakan penyemprotan kepada semua petugas,

tamu dan masyarakat / pengguna layanan di pintu
sebelum masuk area pengujian dengan bahan

disinfektan yang aman bagi tubuh manusia serta
memperhatikan keamanan pada proses penyemprotan;
(2) Menyediakan dan melaksanakan eek point deteksi suhu
dan pemastian penggunaan masker kepada semua

petugas, tamu dan masyarakat / pengguna layanan di
pintu sebelum masuk area pengujian;

(3) Menyediakan
disinfektan

dan

pada

melaksanakan

kendaraan

yang

penyemprotan

melaksanakan

pengujian pada bagian yang representatif terutama pada
handle pintu, kemudi dan di dalam kabin kendaraan;
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(4) Menyediakan tempat cuci tangan dengan sabun dengan
air yang mengalir dan cairan hand sanitizer di tempat
yang strategis;
(5) Melaksanakan pembatasan jarak (physical distancing)
antar petugas, antar pengguna layanan serta antara
petugas dan pengguna layanan dengan pemberian kaca
pembatas pada loket, pengaturan tempat kerja petugas
dan

tempat

duduk

pengguna

layanan

dengan

memberikan jarak minimal 1,5 meter; dan
(6) Pembersihan ruang kerja dan fasilitas umum (ruang
tunggu, mushola, toilet dan fasilitas lainnya) serta alat
uji dengan disinfektan sebelum dan sesudah pelayanan.
3) Pengelolaan

Pelayanan

di

Tempat

pengujian

Kendaraan

Bermotor
a. Untuk masyarakat/pengguna pelayanan:
(1) Pembatasan jumlah pengguna layanan uji 1 (satu) orang

setiap kendaraan yang akan diuji (tidak membawa orang
lain yang tidak berkepentingan melaksanakan pengujian
kendaraan);
(2) Memberikan teguran dan sanksi kepada pengguna

layanan yang tidak melaksanakan protokol kesehatan
dengan

menunda

pelaksanaan

pelayanan

sampai

protokol kesehatan dilaksanakan; dan
(3) Tamu dan masyarakat/pengguna layanan yang tidak

memakai masker dan/atau terdeteksi dengan suhu
tubuh >37,5 °C tidak boleh masuk area pengujian dan
dihimbau untuk melakukan pemeriksaan kesehatan di
fasilitas pelayanan kesehatan.
b. Untuk Petugas Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor:
(1) Masuk area pengujian wajib memakai masker dan dalam

kondisi tubuh sehat dengan suhu tubuh normal
(dibawah 37,5° c);
(2) Mencuci tangan dengan sabun dengan air mengalir atau

menggunakan cairan hand sanitizer di tempat yang
disediakan

sebelum

melaksanakan

pengujian

(pendaftaran dan pemeriksaan teknis kendaraan);
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(3) Menjaga jarak minimal 1,5 meter dan tidak kontak fisik
dengan orang lain dan duduk ditempat yang telah
disediakan;
(4) Masuk area pengujian wajib memakai masker dan dalam
kondisi tubuh sehat dengan suhu tubuh normal
(dibawah 37,5 ° c);
(5) Memakai

alat pelindung muka (face shield)

saat

melaksanaan pelayanan;
(6) Sering mencuci tangan dengan sabun dengan air
mengalir atau menggunakan cairan hand sanitizer
selama proses pelayanan;
(7) Menjaga jarak minimal 1,5 meter dan membatasi kontak

fisik dengan orang lain;
(8) Membersihkan ruang kerja dan alat UJl dengan
disinfektan sebelum dan sesudah pelayanan; dan
(9) Melakukan

penyemprotan

kendaraan

uji

dengan

disinfektan pada bagian representatif (handle pintu,
kemudi dan kabin pengemudi) sebelum dilakukan
pemeriksaan / pengujian.
C. Parkir
1) Ditujukan untuk:
a. Pengelola/Penjaga/Petugas Parkir Umum/Tepi Jalan; dan
b. Pengguna Layanan Parkir.
2) Pengelolaan Tempat Parkir Umum
a. Mewajibkan karyawan/petugas untuk memakai masker dan
apabila diperlukan juga menggunakan face shield, dan
sarung

tangan dalam memberikan pelayanan kepada

pengguna Jasa.
b. Menempatkan

wastafel

dengan

sabun

dan

dispenser

pembersih tangan mengandung alkohol minimal 70% ( hand
sanitizerj di pintu masuk dan tempat-tempat strategis yang

mudah dijangkau serta memastikan dispenser sabun/ hand
sanitizer diisi ulang secara teratur.

c. Menyediakan

tempat

khusus

untuk

menaikkan

dan

menurunkan penumpang, untuk kendaraan yang akan
memasuki atau keluar dari area parker umum.
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d. Melakukan pembersihan, sterilisasi dan/atau penyemprotan
disinfektan

secara

berkala

di

tempat

parkir

umum

diutamakan ke benda/barang yang sering disentuh (mesin
tiket, handle dsb).
e. Pengaturan

jarak

antar

kendaraan

yang

parkir

memperhatikan ruang parkir yang tersedia.
f. Penempatan

parkir

dan/atau

pengambilan

kendaraan

dilakukan secara bergiliran.
g. Mengatur dan membatasi jumlah penumpang yang akan naik
dan/atau turun kendaraan dengan sistem antrian atau
giliran.
h. Dilarang

berkerumun/bergerombol

dan

menerapkan

penjagaan jarak (physical distancing) di tempat parkir.
1.

Petugas parkir secara berkala melakukan cuci tangan
menggunakan sabun dengan air yang mengalir atau
pembersih tangan (hand sanitizer).

J. Petugas parkir memberikan himbauan bagi para pengguna
jasa parkir untuk memakai/menggunakan masker.
D. Kegiatan Pergerakan Orang Dan Barang Menggunakan Moda
Transportasi
1) Ditujukan untuk :
a. Pelaku perjalanan;
b. Pengelola/pemilik/pengemudi

angkutan

orang/barang;

dan
c. Pemilik/pengemudi kendaraan pribadi.
2) Untuk pelaku perjalanan :
a. Setiap orang wajib melaksanakan protokol kesehatan;
b. Setiap orang wajib untuk memakai masker dan apabila
diperlukan juga menggunakan face shield;
c. Setiap orang diharapkan membawa dan menyemprotkan
cairan pembersih tangan (hand sanitizer);
d. Setiap orang yang

melaksanakan

perjalanan

wajib

menerapkan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS); dan
e. Setiap orang yang melaksanakan perjalanan dengan
menggunakan transportasi umum harus membawa dan
menunjukkan identitas diri (KTP atau tanda pengenal
lainnya yang sah) apabila diminta oleh petugas.
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3) Untuk Pengelola/Pemilik/Pengemudi angkutan orang/barang:
a. Wajib mematuhi dan menyusun protokol kesehatan;
b. Mewajibkan pengemudi, kondektur dan kernet memakai
masker dan pelindung wajah (face shield), serta tidak
berkendara jika sedang mengalami gejala suhu tubuh di
atas normal, batuk, pilek, diare dan sesak nafas;
c. Mewajibkan penumpang memakai masker dan apabila
diperlukan juga menggunakan face shield atau menolak
mengangkut penumpang apabila penumpang tersebut
tidak memakai masker;
d. Mengupayakan penempatan
pengemudi

dan

partisi

penumpang

penyekat

antara

dengan

bentuk

sedemikian rupa untuk meminimalisir kontak fisik antara
pengemudi dengan penumpang;
e. Mewajibkan

mendeteksi

suhu

tubuh

pada

setiap

pengemudi, kondektur dan penumpang yang memasuki
moda transportasi. Jika suhu tubuh pengemudi, kondektur
dan penumpang terdeteksi �37,5 °C dianjurkan untuk
segera memeriksakan kondisi tubuh ke fasilitas pelayanan
kesehatan

dan

tidak

diperkenankan

untuk menaiki

moda transportasi;
f. menempatkan dispenser hand sanitizer yang mengandung
alkohol minimal 70% di dalam angkutan yang mudah
dijangkau oleh penumpang serta

memastikan hand

sanitizer di dalam angkutan diisi ulang secara teratur;

g. Wajib melakukan penyemprotan cairan desinfektan secara
mandiri dan berkala pada kendaraan;
h. Wajib memberi tanda silang pada bangku angkutan yang
tidak boleh diduduki;
i. Membatasi jumlah penumpang atau orang orang dengan
memperhatikan luas dan kapasitas tempat duduk dengan
tetap menerapkan ketentuan mengenai jaga jarak (physical
distancing);

J. Untuk Angkutan Perkotaan/Pedesaan jumlah penumpang
yang boleh diangkut paling banyak 6 (enam) orang yaitu 1
(satu) pengemudi di depan, 5 (lima) penumpang di
belakang);
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k. Jumlah penumpang untuk Mobil Barang:
(1) Berkursi 1 (satu) baris yaitu 1 (satu) pengemudi danl
(satu) penumpang di sisi kiri; dan
(2) Berkursi 2 (dua) baris yaitu 1 (satu) pengemudi, 1 (satu)
penumpang di sisi kiri dan 1 (satu) penumpang di baris
belakang bagian tengah.
L Dalam hal pada layanan angkutan ditemukan kasus
terkonfirmasi positif Corona Virus Disease 2019 (CO VID19), maka pengelola wajib melakukan karantina/isolasi
mandiri kepada pengemudi dan kondektur paling sedikit
selama 14 (empat
penyemprotan

belas)

desinfektan

hari
di

dan

lokasi

melakukan

tersebut

serta

melaporkan kepada Gugus Togas Daerah;
m. Mengoptimalkan pembayaran secara non tunai;
n. Wajib menyediakan kotak atau tempat sebagai sarana
untuk menyerahkan dan menerima uang pembayaran
dihimbau menggunakan uang pas; dan
o. Tidak

memberlakukan

hukuman/sanksi

bagi

pegawai/karyawan yang tidak masuk karena sakit, serta
tidak

memberlakukan

kebijakan

insentif

berbasis kehadiran.
4) Moda

Transportasi

Untuk Pemilik/Pengemudi Kendaraan

Pribadi:
a. Melaksanakan protokol kesehatan;
b. Pengemudi wajib memakai masker/pengemudi roda dua
wajib memakai masker, sarung tangan, helm menutup
wajah

(full face), jaket lengan panjang serta tidak

berkendara jika sedang mengalami gejala suhu tubuh di
atas normal, batuk, pilek, diare dan sesak nafas;
c. Melakukan cuci tangan dengan menggunakan sabun dan
air yang mengalir atau pembersih tangan ( hand sanitizery;
d. Wajib melakukan penyemprotan cairan disinfektan secara
mandiri dan berkala pada kendaraan;
e. Wajib

mematuhi

batasan

jumlah

paling

penumpang yaitu 2 (dua) orang per baris kursi;

banyak
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f. Pengguna sepeda motor tidak boleh berboncengan kecuali
memiliki alamat yang sama yang dibuktikan dengan kartu
identitas yang sah;
g. Pengguna sepeda motor wajib menggunakan helm pribadi
dan tidak digunakan secara bergantian; dan
h. Pengendara kendaraan roda 2 (dua) wajib menjaga jarak
(physical distancing) antar pengendara sepeda motor

minimal 1 (satu) meter dengan memperhatikan luas ruang
henti ketika berhenti di simpang dengan Alat Pengendali
Lalu Lintas.
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TAHUN 2020

TENTANG
PEDOMAN TATANAN BARU DALAM
PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA
VIRUS DISEASE 2019
PEDOMAN KEGIATAN PERKANTORAN DAN TEMPAT KERJA
A. Protokol Pencegahan COVID-19 Secara Umum
1) Sering mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir sesuai
dengan 6 langkah cuci tangan dan setelah itu keringkan dengan
tisu dan bekas tisu yang sudah terpakai dibuang ke tempat
sampah tertutup.

Bila tidak ada sabun pakailah cairan

pembersih tangan yang mengandung alkohol 70%.
2) Hindari kontak dengan orang yang mungkin terinfeksi COVID-19.
3) Hindari kerumunan dengan menjaga jarak minimal 1,5 meter.
4) Hindari bersentuhan dengan orang lain Uabat tangan).
5) Hindari menyentuh mata, hidung dan mulut dengan tangan yang
belum dicuci bersih.
6) Bersihkan benda atau permukaan yg sering disentuh tangan
(handle pintu, meja, kursi,dll) dengan disinfektan.
7) Segera mandi setelah sampai dirumah.
8) Pakailah masker saat berada diluar rumah.
9) Memasak makanan dengan matang dan penuhi gizi seimbang.
10) Taati etika batuk (tutup mulut saat batuk dan bersin).
11) Tetap berada dirumah bila sakit dan periksakan ke dokter.
12) Perbanyak minum air putih dan konsumsi vitamin C dan E.
13) Istirahat yang cukup.
14) Lakukan aktifitas fisik minimal 30 menit sehari.
15) Hindari melakukan perjalanan dalam dan luar daerah kecuali
penugasan.
16) Diupayakan tidak ada kerja lembur, kalaupun ada kerja lembur
khusus bagi yang berusia dibawah 50 tahun.
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B. Protokol Memasuki Area Kantor Untuk Pengunjung/Tamu/ Layanan
Tatap Muka
1) Pastikan setiap orang sebelum masuk area kantor memakai
masker.
2) Dipintu masuk dilakukan pengukuran suhu dengan thenno gun,
bila hasil pemeriksaan lebih dari 37,5 ° c diberikan kesempatan
untuk beristirahat 5 - 10 menit kemudian dilakukan pengukuran
suhu ulang menggunakan thenno gun. Apabila hasilnya tetap lebih
dari 37,5 ° C dianjurkan untuk tidak memasuki area kantor.
3) Melakukan cuci tangan dengan sabun dan air mengalir sesuai 6
langkah cuci tangan.
4) Untuk pengunjung/ tamu diterima di tempat yang telah
disediakan dan terpisah dari ruang kerja.
5) Tetap menerapkan physical distancing dan taat antrian.
C. Protokol Memasuki Area Kantor
1) Pastikan setiap orang sebelum masuk area kantor memakai
masker.
2) Dipintu masuk dilakukan pengukuran suhu dengan thenno gun,
bila hasil pemeriksaan lebih dari 37 ,5 ° C diberikan kesempatan
untuk beristirahat 5 - 10 menit kemudian dilakukan pengukuran
suhu ulang menggunakan thenno gun. Apabila hasilnya tetap lebih
dari 37,5 ° C dianjurkan untuk tidak memasuki area kantor. Bagi
ASN/karyawan dianjurkan untuk WFH.
3) Melakukan cuci tangan dengan sabun dan air mengalir sesuai 6
langkah cuci tangan.
4) Melakukan check lock untuk pegawai ASN dengan tetap menjaga
jarak antrian.
D. Protokol Untuk Penerimaan Barang Di Area Kantor
Semua barang yang datang dilakukan disinfeksi oleh petugas dengan
tetap memperhatikan keamanan barang.
E. Protokol Untuk Ruang Kerja
1) Di setiap ruang kerja disediakan hand sanitizer.
2) Diruangan atau ditempat kerja pengaturan antar tempat duduk
pegawai minimal 1,5 meter.
3) Ruangan kerja dilakukan desinfeksi menggunakan desinfektan
pada pagi hari sebelum jam kerja.
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4) Meminimalisir penggunaan AC dengan tetap memperhatikan
sirkulasi udara dan kenyamanan kerja.
5) Desinfeksi secara rutin minimal 3 kali sehari untuk meja kerja,
kursi,

dan peralatan kantor lainnya secara mandiri oleh

karyawan/karyawati.
F. Protokol Untuk Karyawan/ Karyawati Di Ruang Kerja
1) Tetap menggunakan masker dengan benar.
2) Menggunakan hand sanitizer.
3) Menerapkan physical distancing.
4) Apabila batuk, tetap menerapkan etika batuk yang benar.
5) Meminimalisir penggunaan alat kerja secara bergantian.
6) Melakukan peregangan selama 10 menit setiap jam 09.00 WIB dan
jam 14.00 WIB.
7) Pastikan menerima tamu diluar ruangan dan menggunakan face
shield.
8) Membawa alat makan dan alat ibadah masing-masin.
G. Protokol Di Ruang Pertemuan
1) Pastikan ruangan sudah dilakukan disinfeksi setiap akan
digunakan.
2) Meminimalisir penggunaan AC dengan tetap memperhatikan
sirkulasi udara dan kenyamanan.
3) Memaksimalkan penggunaan media meeting online, tetapi bila
terpaksa melakukan pertemuan secara tatap muka tetap
memperhatikan protokol kesehatan.
4) Lama pertemuan tidak lebih dari 3 jam.
5) Sebelum memasuki ruangan dan memegang handle pintu
memakai hand sanitizer.
6) Peserta pertemuan diwajibkan membawa thumbler.
7 ) Pastikan hidangan konsumsi terdapat buah dan sayur.
8) Ketika menikmati hidangan konsumsi tidak boleh saling
berhadapan.
9) Tetap jaga jarak sesuai dengan protokol kesehatan.
10) Menjaga kebersihan lingkungan ruang pertemuan.
11) Setiap akan digunakan microphone wajib di desinfeksi.
H. Protokol Penggunaan Mushola Di Perkantoran
1) Melakukan desinfeksi minimal 1 kali sehari.
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2) Pengguna musholla wajib membawa peralatan sholat sendiri
(mukena, sarung dan sajadah).
3) Menjaga kebersihan tempat wudhu dan lingkungan musholla.
4) Pengaturan shaf sholat tetap menggunakan protokol kesehatan.
5) Tetap menggunakan masker saat sholat.
I. Protokol Dalam Kantin Perkantoran
1) Menyediakan tempat cuci tangan, sabun dan air mengalir.
2) Bagi penjual dan pembeli wajib :
a. cuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir sesuai 6
langkah cuci tangan; dan
b. menggunakan masker.
3) Pengaturan meja makan dan tempat duduk sesua1 dengan
protokol kesehatan.
4) Melakukan kegiatan disinfeksi minimal 1 kali sehari sebelum
buka.
5) Pada saat pembeli makan tidak saling berhadapan.
6) Setiap pembeli maksimal berada di kantin 15 menit.
7) Makanan atau minuman yang siap saji harap ditutup dengan
tudung saji.
8) Dilarang merokok di kantin.
J. Protokol Setelah Beraktifitas Di Kantor
1) Buka sepatu/sandal sebelum masuk rumah.
2) Lakukan desinfeksi pada alas kaki atau alat yang digunakan
(pakaian, jam tangan, bolpoin atau barang yang dibawa).
3) Buang semua yang tidak dibutuhkan lagi seperti tisu, kertas dan
sebagainya.
4) Jangan menyentuh apapun yang ada di dalam rumah sebelum
mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir sesuai 6 langkah
cuci tangan.
5) Langsung mandi menggunakan sabun mandi sebelum bersantai
atau berkumpul bersama keluarga.
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PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN

CORONA

VIRUS DISEASE 2019

PEDOMAN KEGIATAN KEAGAMAAN
A. Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Di Tempat Ibadah
1) Kewajiban Jemaah:
a. Jemaah dalam kondisi sehat;

b. Menggunakan masker sejak keluar tempat dan selama berada

di area tempat ibadah;
c. Menjaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan
menggunakan sabun atau hand sanitizer;

d. Menghindari kontak fisik, seperti bersalaman atau
berpelukan;
e. Menjaga jarak antar jemaah minimal satu meter;
f. Menghindari berdiam lama di tempat ibadah atau berkumpul
di area tempat ibadah, selain untuk kepentingan ibadah yang
wajib;
g. Melarang beribadah di tempat ibadah bagi anak-anak dan

warga lanjut usia yang rentan tertular penyakit, serta orang
dengan sakit bawaan yang berisiko tinggi terhadap COVID19; dan

h. Ikut peduli terhadap penerapan pelaksanaan protokol

kesehatan di tempat ibadah sesuai dengan ketentuan.
2) Kewajiban Pengurus atau Penyelenggara Tempat Ibadah:

a. Menyiapkan petugas untuk melakukan dan mengawasi

penerapan protokol kesehatan di area tempat ibadah;
b. Melakukan pembersihan dan desinfeksi secara berkala di
area tempat ibadah;

c. Membatasi jumlah pintu/jalur keluar masuk tempat ibadah

guna memudahkan penerapan dan pengawasan protokol
kesehatan;
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d. Menyediakan fasilitas cuci tangan/sabun/hand sanitizer di
pintu masuk dan pintu keluar tempat ibadah;
e. Menyediakan alat pengecekan suhu di pintu masuk bagi
seluruh pengguna tempat ibadah. Jika ditemukan pengguna
tempat ibadah dengan suhu

>

37,5 ° C (2 kali pemeriksaan

dengan jarak 5 menit), tidak diperkenankan memasuki area
tempat ibadah;
f. Menerapkan pembatasan jarak dengan memberikan tanda
khusus di lantai/kursi, minimal jarak satu meter;
g. Melakukan pengaturan jumlah jemaah/pengguna tempat
ibadah yang berkumpul dalam waktu bersamaan, untuk
memudahkan pembatasan jaga jarak;
h. Mempersingkat waktu pelaksanaan ibadah tanpa mengurangi
ketentuan kesempurnaan beribadah;
1.

Memasang himbauan penerapan protokol kesehatan di area
tempat ibadah pada tempat-tempat yang mudah terlihat; dan

j. Memberlakukan

penerapan

protokol

kesehatan

secara

khusus bagi jemaah tamu yang datang dari luar lingkungan
tempat ibadah.
B. Pedoman Pondok Pesantren
1) Pedoman Pengelola Pesantren
a. Meningkatkan

frekuensi

pembersihan

dan/atau

penyemprotan disinfektan secara berkala pada pesantren
atau fasilitas umum, sarana dan prasarana di pesantren
antara lain laboratorium, ruang ibadah, ruangan kelas.
b. Menyediakan tempat cuci tangan dengan air mengalir dan
sabun atau hand sanitizer di tempat strategis yang mudah di
jangkau.
c. Melakukan sosialisasi tentang pencegahan penyebaran
Corona

Virus

Disease

2019

(COVID-19)

kepada

pengasuh/ustad/ustazah serta menyediakan media seperti
poster dan spanduk yang memuat informasi pencegahan
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
d. Dalam hal ada yang sakit dengan gejala demam, batuk,
pilek/sakit tenggorokan/sesak napas agar memeriksakan
diri ke fasilitas kesehatan terdekat.

3

e. Mendeteksi suhu tubuh setiap orang/anak yang akan
masuk sekolah di pintu masuk, jika suhu tubuh terdeteksi

;;::37 ,5 °C, atau menunjukkan gejala sakit tenggorokan,
batuk, pilek, influenza ringan dan sesak nafas segera

merujuk

yang

bersangkutan

ke

fasilitas

pelayanan

kesehatan terdekat dan tidak diperkenankan untuk

memasuki area Pendidikan.
f. Melakukan pengaturan jam pembelajaran secara bergantian.
g. Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).
h. Melakukan sosialisasi etika batuk/bersin:

(1) Memajang poster mengenai pentingnya menerapkan etika
batuk/bersin serta tata cara bersin/batuk;
(2) Menyediakan

pojok informasi dan memperbarui
informasi tentang Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
secara rutin, serta menempatkannya di area yang mudah
dilihat oleh para santri; dan

(3) Menyediakan media Komunikasi, Informasi dan Edukasi

(KIE) mengenai pencegahan dan pengendalian

Corona

Virus Disease 2019

1.

J.

(COVID-19).
Pengaturan
jarak
di
area
pesantren
antar
pengasuh/ustad/ustazah dan santri paling sedikit 1,5 meter

dan tidak berkeliling kelas/mendekati santri.

Mengurangi aktivitas di luar kegiatan pembelajaran dan
pembelajaran di luar pesantren.

k. Menghindari aktifitas olahraga yang melibatkan kontak fisik
dengan orang lain, baik secara langsung maupun tidak
langsung.
1. Pelaksaaan kegiatan ibadah dilaksanakan di tempat ibadah
yang ada di pesantren dengan membawa perlengkapan

ibadah sendiri.

m. Setiap pengelola kegiatan membentuk satuan tugas mandiri
tanggap Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan

bertanggung jawab penuh.
2) Pedoman untuk Santri
a. Menggunakan

masker

menggunakan face shield.

dan

apabila

diperlukan

juga

b. Melakukan cuci tangan menggunakan sabun dengan air
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yang mengalir atau pembersih tangan (hand sanitizer).
c. Dilarang berkerumun satu dengan yang lain dan menjaga
jarak (physical distancing) paling sedikit 1,5 meter.
d. Tidak bersalaman dengan pengasuh, guru dan teman selama
masa pandemi belum dinyatakan berakhir.
e. Mengkonsumsi vitamin C, vitamin E, madu, makan/minum
yang bergizi setiap hari serta menjaga imunitas tubuh.
f. Tidak makan dan minum dalam satu wadah bersama-sama.
g. Menggunakan pakaian, handuk, peralatan mandi dan kasur
sendiri.
h. Tidak keluar lingkungan asrama/area pesantren kecuali
untuk kepentingan khusus dengan persetujuan pengasuh.
i. Wali

santri/keluarga

tidak

diperkenankan

menjenguk

selama pandemi belum berakhir dan jika terpaksa dijenguk
agar tetap menerapkan protokol kesehatan.
J. Melaporkan kepada pengelola pesantren jika merasa sakit
atau tidak enak badan, pengelola pesantren segera
mengisolasi

siswa/santri

khusus/klinik/poskestren,

untuk

di

apabila

rawat
perlu

di

kamar

penanganan

dokter dilakukan konsultasi dengan wali murid/santri.
k. Mengurangi aktivitas di luar kegiatan pembelajaran dan
pembelajaran di luar lingkungan pesantren.
1. Menghindari aktivitas olahraga yang melibatkan kontak fisik
dengan orang lain, baik secara langsung maupun tidak
langsung.
m. Pelaksaaan kegiatan ibadah dilaksanakan di tempat ibadah
yang tersedia di pesantren dengan membawa perlengkapan
ibadah sendiri.
3) Pedoman Karantina Santri
a. Santri kembali ke pesantren secara bertahap.
b. Pondok pesantren menyediakan

ruang

isolasi sesuai

protokol kesehatan.
c. Santri yang berasal dari luar kabupaten Blitar wajib
menjalani masa karantina selama 14 hari di ruang isolasi,
kegiatan selama karantian antara lain:
1. Pemeriksaan kesehatan secara berkala oleh petugas
medis;
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2. Pemberian multivitamin secara teratur;

3. Makan dengan gizi seimbang;

4. Olah raga minimal 30 menit perhari; dan

5. Penerapan PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat).

d. Apabila dalam masa tersebut menunjukkan gejala klinis
maka

tim

satgas

segera

menindaklanjutinya

dengan

melakukan rapid tes di fasilitas pelayanan kesehatan
terdekat.

BUPATI BLITAR,
ttd

RIJANTO

LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI BLITAR
NOMOR : 40

TAHUN 2020
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VIRUS DISEASE 2019
PEDOMAN KEGIATAN DI TEMPAT WISATA, PERHOTELAN,
RESTORAN DAN SEJENISNYA
A. Pemilik/Pengelola/Pelaku Usaha
1) Mewajibkan pekerja dan pengunjung menggunakan masker.
2) Melakukan pembersihan dan mendisinfeksi area kerja, area
publik serta fasilitas umum yang sering disentuh publik seperti
tombol Zift, pegangan pintu, pegangan tangga setiap 4 jam sekali.
3) Menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai dan mudah
diakses oleh pekerja dan konsumen/pelaku usaha. Pilih produk
yang sesuai standar. Berikan petunjuk lokasi sarana cuci
tangan jika diperlukan.
4) Menyediakan

tempat

sampah

khusus

COVID-19

untuk

membuang alat pelindung diri yang telah digunakan.
5) Pastikan pekerja memahami perlindungan diri dari penularan
COVID-19 dengan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).
6) Melakukan pengecekan suhu badan di pintu masuk. Jika
ditemukan pekerja dengan suhu �37 ,5° C (2 kali pemeriksaan
dengan jarak 5 menit), tidak diperkenankan masuk dan diminta
untuk melakukan pemeriksaan kesehatan. Petugas untuk
mengukur suhu harus dilengkapi alat pelindung diri (masker,
sarung tangan, danface shield).
7) Menerapkan kebijakan Self Assessment Risiko COVID-19 untuk
memastikan pekerja yang akan masuk kerja dalam kondisi tidak
terjangkit COVID-19.
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8) Apabila menyediakan makan untuk pekerja, atur asupan nutrisi
makanan yang diberikan, pilih buah - buahan yang banyak
mengandung vitamin C untuk membantu mempertahankan
daya tahan tubuh. Jika memungkinkan pekerja dapat diberikan
suplemen vitamin C.
9) Memasang media informasi untuk mengingatkan pekerja,
pelaku usaha, konsumen/pengunjung dan pengunjung agar
mengikuti ketentuan pembatasan jarak fisik dan mencuci
tangan pakai sabun dengan air mengalir/ hand sanitizer serta
menggunakan masker.
10) Mengoptimalkan desain dan fungsi ruang kerja dengan sirkulasi
udara yang baik dan mendapatkan sinar matahari yang cukup.
11) Mengatur waktu kerja tidak terlalu panjang (lembur) yang akan
mengakibatkan pekerja kekurangan waktu untuk beristirahat
yang

dapat

menyebabkan

penurunan

sistem

kekebalan/imunitas tubuh.
12) Melakukan pembatasan jarak fisik minimal 1 meter:
a. Memberikan tanda khusus yang di tempatkan di lantai area
padat pekerja/pengunjung seperti ruang ganti, lift, toilet,
area kasir, area customer service dan area lain sebagai
pembatas jarak antar pekerja dan tamu/pelanggan;
b. Pengaturan jumlah pekerja yang masuk agar memudahkan
penerapan menjaga jarak; dan
c. Pengaturan meja dan tempat duduk dengan jarak minimal 1
meter.
13) Melakukan

upaya

untuk

meminimalkan kontak

dengan

pelanggan:
a. Menggunakan pembatas/partisi (misalnya flexy glass) di
meja atau counter sebagai perlindungan tambahan untuk
pekerja (kasir, customer service dan lain- lain); dan
b. Mendorong penggunaan metode pembayaran non tunai
(tanpa kontak dan tanpa alat bersama).
14) Mencegah kerumunan pelanggan, dengan cara:
a. Menetapkan

kuota

dan

mengontrol

jumlah

karyawan/pelanggan yang dapat masuk ke lokasi usaha
untuk membatasi akses dan menghindari kerumunan;
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b. Menerapkan sistem antrian di pintu masuk dan menjaga
jarak minimal 1 meter;
c. Menerima pesanan/reservasi secara daring atau melalui
telepon untuk meminimalkan pertemuan langsung dengan
pelanggan. Untuk usaha tertentu dan jika memungkinkan,
dapat menyediakan layanan pesan antar ( delivery seroices)
atau dibawa pulang secara langsung (take away); dan
d. Menetapkan jam layanan, sesuai dengan kebijakan yang
ditetapkan pemerintah daerah setempat sesuai ketentuan
peraturan perundang- undangan.
15) Menugaskan orang atau tim khusus yang bertanggung jawab
khusus

untuk

memastikan

protokol

diterapkan

dan

melakukan pengawasan.
16) Melakukan koordinasi dengan instansi yang menangan1
bidang kesehatan dan penanggulangan bencana di daerah
setempat.
17) Mempunyai dan menerapkan prosedur mengenai:
a. penanganan bagi tamu/konsumen/pengunjung

yang

diduga mengalami sakit;
b. pembersihan

dan

pendisinfeksian

tempat

yang

didatangi tamu / pengunjung / karyawan terduga positif
COVID-19; dan
c. membantu pelacakan kontak.
18) Mendokumentasikan

seluruh

tindakan

yang

sudah

dilaksanakan dalam rangka penanganan COVID -19. Dokumen
dan rekaman disimpan selama setidaknya 3 bulan untuk
penelusuran.
19) Mengedukasi dan melatih pekerja mengenai COVID-19 dan
bagaimana mencegah dan melindungi diri sendiri saat di
tempat kerja.
B. Pekerja
1) Menggunakan masker saat berangkat dan pulang dari tempat
kerja serta selama berada di tempat kerja.
2) Memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum berangkat
bekerja.

Pekerja

yang

mengalami

gejala

seperti

demam/batuk/pilek/sakit tenggorokan disarankan untuk tidak
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masuk bekerja dan memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan
kesehatan jika diperlukan.
3) Pekerja yang mengalami demam, flu, atau gejala COVID-19 pada
saat di tempat kerja, wajib melaporkan kepada atasan, temui
dokter, dan jauhi rekan kerja lainnya.
4) Makan makanan bergizi seimbang untuk menjaga daya tahan
tubuh. Tingkatkan daya tahan tubuh dengan konsumsi gizi
seimbang, aktifitas fisik minimal 30 menit perhari, istirahat
cukup (tidur minimal 7 jam), berjemur di pagi hari.
5) Melakukan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) setiap hari,
a.l sering mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, atau
menggunakan hand sanitizer saat sebelum dan setelah
beraktifitas, etika batuk/pilek/bersin, menghindari menyentuh
wajah (mata, hidung, mulut).
6) Memperhatikan jaga jarak/ physical distancing minimal lmeter
saat berhadapan dengan pelaku usaha atau rekan kerja saat
bertugas.
7) Menggunakan pakaian khusus kerja dan mengganti pakaian
saat selesai bekerja. Pada saat bekerja, bila perlu gunakan alat
pelindung diri seperti sarung tangan serta pelindung mata dan
wajah terutama petugas pengecek suhu tubuh, penerima tamu,
kasir dan penyaji makanan.
8) Menghindari penggunaan alat pribadi secara bersama seperti
alat sholat, alat makan, dan lain-lain.
9) Segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan
anggota keluarga di rumah. Bersihkan handphone, kacamata,
tas, dan barang lainnya dengan cairan desinfektan.
10) Melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala di area
kerja dan area publik, memeriksa dan memelihara sistem
ventilasi dan pendingin udara secara teratur, terutama di Ziftdan
toilet.
11) Menyapa tamu/pelanggan dengan tidak bersalaman.
C. Tamu/Pengunjung
A. Selalu menggunakan masker selama berada di area publik.
B. Melakukan budaya etika batuk atau bersin, dengan menutup
mulut dengan kertas tisu saat batuk atau bersin, dan buang
kertas tisu yang kotor ke tempat sampah.
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C. Jaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan dengan
sabun dan air mengalir atau menggunakan hand sanitizer.
D. Menghindari menyentuh bagian tubuh yang terbuka seperti
mata, hidung, wajah, dan lengan dengan sarung tangan kotor
atau tangan yang belum dicuci menggunakan sabun atau hand
sanitizer.
E. Tetap memperhatikan jaga jarak/physical distancing minimal 1
meter dengan orang lain.
D. Daya Tarik Wisata / Destinasi Wisata
1) Ketibaan di Daya Tarik Wisata
a) Menetapkan kuota pengunjung dalam satu waktu tertentu
dengan tetap menjaga jarak aman antar pengunjung.
b) Jika dimungkinkan melakukan reservasi/pembayaran
tiket masuk secara daring.
c) Meminta tamu untuk terlebih dahulu mencuc1 tangan
dengan sabun dan air mengalir.
d) Petugas layanan tiket dapat menanyakan nomor kontak
tamu dan bila perlu alamat tempat tinggal pengunjung
dalam upaya contact tracing.
2) Selama di Atraksi/Daya Tarik Wisata
a) Mengingatkan para pengunjung untuk tetap menjaga
kebersihan kawasan atraksi dan jarak aman antar sesama
pengunjung.
b) Pertimbangkan untuk mengizinkan pengunjung untuk
membawa makanan/minuman dari luar dengan tetap
menjaga kebersihan di kawasan daya tarik/atraksi wisata.
c) Apabila menyediakan layanan makan/minuman, hindari
pengambilan makanan sendiri oleh tamu/pengunjung.
Makanan/minuman yang disajikan harus berasal dari
bahan makanan yang bersih, serta diolah dan disajikan
secara higienis. Tempat pengolahan makanan wajib dijaga
kebersihan dan higienisnya.
d) Pembatasan

waktu

dan

jumlah

pengunjung

untuk

memberi kesempatan pengunjung lainnya sesuai jenis
atraksi wisata, disesuaikan luas kawasan.
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e) mengatur penggunaan toilet dan menyediakan desinfektan
di setiap toilet.
3) Pengunjung meninggalkan kawasan atraksi wisata
a) melakukan pembersihan terhadap permukaan yang sering
disentuh oleh tamu/pengunjung.
b) mengatur alur keluar dan masuk tamu/pengunjung
sehingga tidak terjadi penumpukan di pintu keluar.
E. Kewajiban Pengelola Hotel
1) Ketibaan tamu
a) Meminta tamu untuk membersihkan tangan mereka
menggunakan hand sanitizer selama proses check-in di
hotel.
b) Petugas menanyakan dan mencatat riwayat perjalanan
tamu/pengunjung.
2) Selama di hotel
a) Memeriksa,

membersihkan,

dan memelihara semua

sistem ventilasi dan pendingin udara.
b) Petugas membersihkan kamar dan kamar mandi sebelum,
selama dan setelah kedatangan tamu.
c) Mengimplementasikan

panduan

untuk

kebersihan

makanan di restoran dan/atau kafe di dalam hotel.
d) Menawarkan

layanan

kamar

sebagai

solusi

ideal

meminimalisir kontak dengan orang lain.
e) Menyusun

dan

mengimplementasikan

prosedur

penyelenggaraan pertemuan dan acara di hotel.
f)

Fasilitas hotel seperti mushola, gym, kolam renang, dan
spa yang dapat menimbulkan keramaian sebaiknya tidak
dioperasikan sampai mendapatkan izin dan rekomendasi
oleh dinas terkait.

3) Tamu meninggalkan hotel
a) Meminta tamu untuk membersihkan tangan mereka
menggunakan hand sanitizer.
b) Bila diperlukan, invoice hotel dapat diberikan melalui
surat elektronik.
c) Memastikan proses mendisinfeksian kamar dan kamar
mandi hotel serta peralatan yang telah digunakan tamu
dan/atau pekerja dilakukan dengan tingkat kebersihan
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yang lebih tinggi. Mengganti sarung bantal, sprei, hingga
selimut dengan yang telah dicuci bersih.
F. Kewajiban Pengelola Villa
1) Ketibaan tamu
a) Tamu harus memiliki dan menunjukan hasil negatif covid19 berdasarkan Polyment Chain Reaction (PCR) test/ rapid
test

atau

surat

kesehatan/rumah

keterangan

sehat

dari

sakit/puskesmas/klinik

dinas

kesehatan

terhitung 14 hari setelah didapatkan hasil tes atau surat
keterangan sehat.
b) Mengatur jumlah tamu yang akan menginap termasuk
mengatur berapa banyak tamu yang diperkenankan
menghuni sebuah kamar, terutama untuk vila berbentuk
rumah tunggal.
c) Menggali informasi riwayat perjalanan tamu.
d) Mewajibkan tamu untuk mengisi buku daftar tamu yang
lengkap dengan alamat dan nomor telepon yang dapat
dihubungi.
e) Pastikan telah menggunakan sprei, sarung bantal, dan
selimut yang telah dicuci bersih.
2) Selama di villa
a) Toilet tamu terpisah dengan pengelola vila dan wajib
dibersihkan secara rutin.
b) Pastikan semua peralatan termasuk peralatan makan dan
minum, peralatan memasak yang disediakan dalam
keadaan bersih dan higienis. Bila perlu, anjurkan tamu
untuk membawa peralatan makan dan minumnya sendiri.
c) Pengelola villa perlu memastikan area memasak dan toilet
dalam keadaan bersih.
d) Sediakan

alat-alat

kebersihan

seperti

sikat

gosok,

disinfektan/karbol, dan sabun untuk memudahkan tamu
membersihkan atau menyiram toilet secara mandiri.
e) Pembersihan ruangan kamar dilakukan minimal satu kali
dalam sehari.
3) Tamu meninggalkan vila
a) Memastikan untuk menggunakan sarung tangan dan
masker saat melakukan pekerjaan pembersihan dan saat
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menangani limbah, termasuk saat membersihkan sampah
dan kotoran di kamar, seperti kertas tisu bekas dan tusuk
g1g1.
b) Memastikan proses mendisinfeksian ruangan, kamar dan
kamar mandi serta peralatan yang telah digunakan tamu
dilakukan dengan tingkat kebersihan yang tinggi.
c)

Mengganti sarung bantal, sprei, dan selimut dengan yang
telah dicuci bersih.

G. Kewajiban Pengelola Pondok wisata/ homestay
1) Ketibaan di pondok wisata
a) Mensyaratkan tamu dan pengelola bebas COVID-19 yang
dibuktikan dengan surat keterangan bebas COVID-19.
b) Menggali informasi riwayat perjalanan tamu.
c) Mewajibkan tamu untuk mengisi buku daftar tamu yang
lengkap dengan alamat dan nomor telepon yang dapat
dihubungi.
2) Selama di pondok wisata
a) Toilet tamu terpisah dengan pengelola dan dibersihkan
secara rutin.
b) Tamu dan pengelola rumah memakai masker dan menjaga
jarak saat berinteraksi.
c) Pembersihan ruangan kamar dilakukan minimal satu kali
dalam sehari.
d) Penggunaan sprei, sarung bantal, dan selimut yang
diganti setiap hari.
3) Tamu meninggalkan pondok wisata / homestay
a) Memastikan proses mendisinfeksian ruangan, kamar dan
kamar mandi serta peralatan yang telah digunakan tamu
dilakukan dengan tingkat kebersihan yang tinggi.
b) Mengganti sarung bantal, sprei, dan selimut dengan yang
telah dicuci bersih.
H. Kewajiban Pengelola Restoran / rumah makan / cafe
1) Ketibaan Tamu
a) Meminta tamu untuk membersihkan tangan mereka saat
memasuki restoran.
b) Memberikan

menu

dan

memfasilitasi

makanan/ minuman secara daring.

pemesanan
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c) Pramusaji dapat menanyakan nomor kontak tamu atau
mempersilakan tamu mengisi buku tamu.
d) Memastikan jarak yang aman setidaknya satu meter antar
meja dan antar kursi. Anggota keluarga yang ingin duduk
bersama dapat melakukannya, tetapi harus memelihara
jarak yang aman dengan kelompok tamu lainnya.
2) Selama di restoran / rumah makan / cafe
a) Tamu

restoran

wajib

menempati

meja

yang

telah

disediakan.
b) Tamu tidak diperbolehkan untuk membawa makanan dari
luar dan membuka masker hanya saat makanan telah
tersedia.
c) Batasi waktu kunjungan tamu, misalnya maksimal 1 (satu)
jam per kunjungan.
d) Mempertimbangkan untuk meminimalkan perlengkapan
makanan dan minuman yang ada di meja tamu dan
menyediakan kemasan individual jika memungkinkan.
e) Mengimplementasikan

panduan

untuk

kebersihan

makanan.
3) Kepulangan tamu
a) Meminta tamu untuk membersihkan tangan mereka
sebelum meninggalkan restoran.
b) Bersihkan meja dari peralatan makan dan barang lainnya
(tisu bekas dan tusuk gigi) serta mendisinfeksi meja dan
kursi yang baru digunakan.
c) Menawarkan

pemberian

kuitansi/ receipt

melalui

email/secara online.
I. Pedagang di area usaha pariwisata
1) Wajib

mentaati

protokol

kesehatan

COVID-19

selama

berjualan {menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga
jarak, memastikan semua produk bersih dan sehat).
2) Memasang tirai pembatas di kasir atau menggunakan face
shield.

3) Mengatur jarak antrian dan jarak tempat duduk.
4) Jarak antar pedagang minimal 1,5 m untuk pedagang tanpa
kios/skat.
5) Mengupayakan peralatan makan habis pakai.
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6) Menyediakan ternpat cuci tangan pakai sabun dan air
mengalir.
7) Menjaga kebersihan peralatan produksi makanan, meja kursi
dan lingkungan tempat usaha.
J. Biro Perjalanan Wisata
1) Kegiatan di Kantor
a) Mengatur jumlah pekerja yang bekerja di kantor.
b) Meminimalisir

penggunaan

fasilitas

kantor

bersama,

misalnya telepon kantor.
c)

Mengutamakan pertemuan dan komunikasi dengan relasi
bisnis atau pelanggan secara teleconference.

d) Petugas

dokumen

perjalanan

(misalnya

untuk

kepengurusan Visa) perlu untuk menggunakan masker dan
sarung tangan terutama jika harus melakukan kontak
secara langsung dengan pelanggan.
e) Melakukan pembersihan dan disinfeksi ruangan kerja lebih
rutin.
f) Mendisinfeksi barang yang akan diserahkan ke pelanggan.
2) Selama Perjalanan Wisata
a) Pemandu/pimpinan perjalanan wisata menyiapkan cairan
pembersih

tangan

yang

dapat

digunakan

untuk

tamu/wisatawan dan dirinya sendiri.
b) Mengingatkan tamu untuk tetap menjaga kebersihan
kawasan atraksi wisata dan jarak aman antar sesama
pengunjung.
c)

Menyarankan kepada tamu/wisatawan agar tidak membeli
makanan/minuman dari luar.

d) Apabila menyediakan layanan makan/minuman, hindari
pengambilan makanan sendiri oleh tamu/wisatawan.
e)

Mengatur waktu kunjungan dan durasi kunjungan ke
atraksi/daya tarik wisata.
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PEDOMAN TATANAN BARU DALAM

PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA
VIRUS DISEASE 2019

PEDOMAN KEGIATAN OLAH RAGA
A

Olahraga Masyarakat Yang Dilakukan Secara Individu Di Luar
Rumah
dan
memantau
agar
senantiasa
1) Masyarakat
memperbaharui perkembangan informasi tentang COVID-

19 di wilayahnya.
2) Memastikan kondisi tubuh sehat sebelum berolahraga.

Jika ada gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan,
dan/ atau sesak nafas tetap tinggal di rumah, olahraga
dilakukan di dalam rumah.

3) Menghindari olahraga yang membutuhkan kontakfisik.
4) Masker harus selalu dipakai selama melakukan kegiatan
olahraga diluar rumah. Olahraga yang menggunakan

masker dilakukan dengan intensitas ringan sampai sedang
(masih dapat berbicara ketika berolahraga).

5) Menjaga kebersihan tangan dengan mencuci tangan pakai
sabun dengan air mengalir atau menggunakan hand
sanitizer sebelum dan sesudah olahraga.

6) Hindari menyentuh area wajah seperti mata, hidung atau
mulut.
7) Memperhatikan jaga jarak :
a

Olahraga yang dilakukan tanpa berpindah tempat atau

olahraga yang dilakukan dengan posisi sejajar minimal
2 meter dengan orang lain;

b. Jalan kaki dengan jarak ± 5 meter dengan orang di
c.

depannya;
Berlari dengan j arak ± 10 meter dengan orang di
depannya;dan
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d Bersepeda dengan jarak ± 20 meter dengan orang di
depannya .

8) Setelah berolahraga dan tiba di rumah, segera cuci tangan,
mandi, dan berganti pakaian.
9) Jika diperlukan, bersihkan alat olahraga, handphone,

B.

kacamata, tas dan barang lainnya dengan cairan
disinfektan.

Olahraga Masyarakat Yang Dilakukan Bersama Di Ternpat

Umum Seperti Kelompok Senam, Sepeda, Lari, Dan Lain
Lain
1)

Bagi Penyelenggara
a

b.

2)

Memantau dan memperbaharui perkembangan
informasi tentang COVID-19 di wilayahnya.
Memastikan

penerapan

jaga

jarak

dapat

dilaksanakan dengan menyesuaikan jumlah
peserta dengan luas lokasi, jarak minimal 2 meter
antar peserta.

c.

Menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun atau

d
e.

Memastikan tidak terdapat penggunaan alat
olahraga yang dipakai bersama.
Penyelenggara harus dapat memastikan tidak

a

Memastikan

hand sanitizer di

lokasi kegiatan.

terjadi kerumunan.
Bagi Masyarakat

b.
c.

d

kondisi

tubuh

sehat

sebelum

berolahraga, jika ada keluhan demam, batuk,
pilek, nyeri tenggorokan, dan/ atau sesak nafas
tetap tinggal di rumah dan olahraga dilakukan di

dalam rumah.
Menghindari olahraga yang membutuhkan kontak

fisik.

Menerapkan prinsip jaga jarak saat berolahraga.
Menggunakan masker saat berolahraga. Olahraga
yang menggunakan masker dilakukan dengan

intensitas ringan sampai sedang (masih dapat
berbicaraketika berolahraga).
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e.

Jaga kebersihan tangan dengan mencuci tangan
pakai

sabun

dengan

air

mengalir

atau

menggunakan hand sanitizer sebelum dan sesudah
olahraga.
£

Hindari tangan menyentuh area wajah seperti
mata, hidung, atau mulut.

g

Segera cuci tangan, mandi, dan berganti pakaian
setelah berolahraga.

h

Jika diperlukan setelah tiba di rumah, bersihkan
alat olahraga, handphone, kacamata, tas dan
barang lainnya dengan cairan desinfektan.

C.

Olahraga Masyarakat yang dilakukandi Pusat Kebugaran
1)

Bagi Pengelola
a

Memperhatikan informasi terkini serta himbauan
dan instruksi pemerintah pusat dan pemerintah
daerah terkait COVID-19 di wilayahnya sesua1
dengan perkembangan terbaru.

b.

Menyediakan informasi tentang COVID-19 dan
upaya pencegahannya di pusat kebugaran, seperti
cuci tangan yang benar, penggunaan masker, etika
batuk, gizi seimbang, dan lain-lain.

c.

Menyediakan tempat cuci tangan dan sabun atau

hand

sanitizer

pada

pintu

administrasi/pendaftaran, ruang

masuk,
latihan,

ruang
dan

ruang ganti.
d

Sebelum instruktur, personal trainer, pekerja, dan
anggota datang ke pusat kebugaran, dilakukan self

assessment risiko COVID-19. Jika hasil self
assessment

terdapat

risiko

besar,

tidak

diperkenankan melakukan latihan atau masuk
kerja di pusat kebugaran.
e.

Melakukan pengukuran suhu di pintu masuk, jika
ditemukan suhu � 37,5 °C tidak diijinkan masuk
ke pusat kebugaran.

£

Membuat alur masuk dan keluar yang jelas bagi
anggota, serta membuat penandaan jarak minimal
1 meter.
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g

Petugas administrasi pendaftaran dan kasir selalu
memakai masker dan pelindung wajah (face
shield).

h

Membatasi kapasitas anggota yang melakukan
latihan, agar dapat menerapkan prinsip jaga
jarak. Jumlah anggota yang dapat berlatih tiap
sesi disesuaikan dengan jumlah alat olahraga
dengan kepadatan maksimal 4m2 atau jarak an tar
anggota minimal 2 meter.

1

Membatasi jumlah anggota yang masuk ke dalam
ruang ganti/ruang loker.

J.

Merancang jadwal latihan bagi anggota sehingga
memungkinkan untuk dilakukan disinfeksi alat
olahraga.

Disinfeksi alat olahraga dilakukan

sebelum dan setelah digu nakan. Alat olahraga
tidak digunakan bergantian dalam satu sesi
latihan.
k

Melakukan pembersihan dan disinfeksi ruangan
dan permukaan benda yang sering disentuh
secara rutin paling sedikit 2 kali sehari dan
desinfeksi alat sebelum dan sesudah dipakai.

1

Memberikan jarak antar alat berbeban minimal 2
meter.

m

Memberikan sekat pembatas untuk alat-alat
kardio (treadmill, bicycle, elliptical machine) yang
letaknya berdempetan atau kurang dari l.5meter.

n

Sedapat mungkin menghindari pemakaian AC,
sebaiknya sirkulasi udara lewat pintu jendela
terbuka Jika tetap memakai AC maka perlu
diperhatikan tingkat kelembaban udara di dalam
ruangan dan mengatur sirkulasi udara sebaik
mungkin

agar

tetap

kering.

Disarankan

menggunakan alat pembersih udara/ air purifier.
o.

Memberikan penanda atau rambu-rambu pada
lantai untuk mempermudah jaga jarak setiap
anggota.
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p.

Mewajibkan anggota untuk membawa handuk,
matras, dan alat pribadi lainnyasendiri.

q

Mewajibkan

semua
masker

menggunakan

dan

anggota

pekerja
pusat

lingkungan

di

kebugaran. Sebaiknya mengganti masker yang
dipakai dari luar.
r.

Lansia

tidak

berlatih

dianjurkan

pusat

di

kebugaran. Jika akan dibuka untuk kelompok
berisiko termasuk lansia, sebaiknya kegiatan
dilakukan di tempat privat tersendiri atau dalam
bentuk kunjungan rumah.
2)

Bagi Pekerja (termasuk instruktur, personal trainer,
dan lain lain)
a. Memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum
berangkat. Jika mengalami gejala seperti demam,
batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/ atau sesak
nafas tetap di rumah dan periksakan diri ke
fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut,
serta laporkan pada pimpinan tempat kerja.
b. Saat

perjalanan

dan

selama

bekerja

selalu

menggunakan masker dan jika diperlukan dapat
digunakan

tambahan

pelindung

protection) atau pelindung wajah

menJaga

jarak

menyentuh

dengan

area

wajah,

orang
jika

mata

( eye

(face shield),

lain,

hindari

terpaksa akan

menyentuh area wajah pastikan tangan bersih
dengan cuci tangan pakai sabun dengan air
mengalir atau menggunakan hand sanitizer.
c. Melakukan pembersihan area kerja masing-masing
sebelum dan sesudah bekerja.
d. Pekerja

harus

mengingatkan
masker.

selalu
anggota

berpartisipasi
untuk

aktif

menggunakan
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e. Saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti
pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga
di

rumah,

serta

membersihkan

handplwne,

kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan
disinfektan.
f. Meningkatkan

daya

menerapkan PHBS

tahan

tubuh

dengan

seperti mengkonsumsi

gizi

seimbang, aktivitas fisik minimal 30 menit sehari
dan istirahat yang cukup dengan tidur minimal 7
jam, serta menghindari faktor risiko penyakit.
A. Bagi Anggota Pusat Kebugaran
a. Memastikan

kondisi

tubuh

sehat

sebelum

berolahraga, jika ada gejala seperti demam, batuk,
pilek, nyeri tenggorokan dan/ atau sesak nafas,
olahraga dilakukan di rumah.
b. Disarankan

mandi

terlebih

dahulu

sebelum

berlatih di pusat kebugaran.
c. Tidak melakukan olahraga kontak, yaitu olahraga
yang bersentuhan langsung dengan oranglain.
d. Wajib

menggunakan

masker

di

area

pusat

kebugaran. Mengganti masker yang dipakai dari
luar.
e. Disarankan melakukan latihan intensitas sedang
(masih dapat berbicara ketika berolahraga).
f. Masker dapat dilepas saat melakukan latihan
intensitas berat dengan memperhatikan jarak
antar anggota dan dikenakan kembali ketika
selesai berlatih.
g. Mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir
atau menggunakan hand sanitizer sebelum dan
setelah selesai berlatih.
h. Mandi

dan

berganti pakaian setelah selesai

berlatih.
1.

Apabila

menggunakan

alat

olahraga,

tidak

digunakan secara bersama dan bersihkan dengan
disinfektansebelum dan sesudah digunakan.
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j. Tidak memaksakan diri untuk berolahraga apabila
merasa kurang sehat.
D. Penyelenggaraan Kegiatan Event Pertandingan Keolahragaan
1) Penyelenggara Kegiatan
a. Memperhatikan informasi terkini serta himbauan dan
instruksi pemerintah pusat dan pemerintah daerah
terkait COVID-19 di wilayahnya.
b. Merancang jadwal pertandingan yang memungkinkan
pembatasan jumlah orang di lokasi event olahraga.
c. Memastikan

olahragawan

dalam

kondisi

sehat

sebelum bertanding, baik kondisi kesehatan secara
umum maupun terkait dengan COVID-19 dengan
melakukan pemeriksaan kesehatan dan pemeriksaan
rapid test/RT-PCR (Reverse transcription polymerase
chain reaction) sebelum bertanding.
d. Menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun atau
hand sanitizer yang mudah diakses.
e. Menyediakan media informasi di tempat-tempat
strategis di lokasi venue tentang pencegahan
penularan COVID-19 seperti wajib penggunaan
masker, jaga jarak, cuci tangan pakai sabun
dengan air mengalir atau menggunakan hand
sanitizer, etika batuk, dan lain lain.
f.

Jika memungkinkan menyediakan area/ruangan
tersendiri untuk observasi olahragawan dan pelaku
olahraga yang ditemukan gejala demam, batuk,
pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas
saat berada di event pertandingan keolahragaan.

g. Melakukan pembersihan dan disinfeksi secara
berkala (paling sedikit tiga kali sehari) pada area
atau sarana yang sering digunakan bersama dan di
sentuh.
h. Melakukan pengukuran suhu tubuh di pintu
masuk kepada semua orang. Jika ditemukan suhu
tubuh � 37,5 °C dan/atau terdapat gejala seperti
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demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau
sesak nafas, maka tidak diperkenankan masuk ke
venue kegiatan.
1.

Mewajibkan penggunaan masker bagi semua orang
di lokasi venue dan bagi olahragawan saat tidak
bertanding.

J.

Apabila

olahraga

event

penonton,

panitia

akan

menghadirkan

harus

memastikan

dilaksanakannya penerapkan jaga jarak yang
dilakukan dengan berbagai cara seperti:
(1)

Pembatasan

jumlah

sesuai

penonton

kapasitas ruangan event;
(2)

Memberikan jarak minimal 1 meter antar
tempat duduk penonton;

(3)

Mewajibkan penonton menggunakan masker.
Jika kondisi padat, tambahan penggunaan
pelindung wajah (face shield) bersama masker
sebagai

direkomendasikan

sangat

perlindungan tambahan; dan
(4)

Melakukan rekayasa administrasi dan teknis
lainnya agar tidak terjadi kerumunan.

k. Tidak melibatkan kelompok rentan (anak-anak,
lansia,

dan

orang

yang

memiliki

penyakit

komorbid) pada event olahraga.
2) Olahragawan
Selalu

menerapkan Gerakat Masyarakat Hidup Sehat

(Germas) melalui PHBS, sebagaiberikut:
a. Mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir
a tau menggunakan hand sanitizer;
b. Gunakan siku untuk membuka pintu dan menekan
tombol lift;
c. Upayakan

tidak

senng

menyentuh

fasilitas/peralatan yang dipakai bersama di area
tempat pelatihan;
d. Tetap menjaga jarak minimal 1 meter;
e. Tidak melakukan kontak seperti jabat tangan atau
memeluk ( victory celebration);
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f. Masker selalu digunakan di lingkungan venue dan
dilepas

saat

melakukan

pertandingan

dan

digunakan kembali setelah selesai bertanding;
g. Cuci tangan, mandi, dan berganti pakaian sebelum
dan setelah selesai melakukan pertandingan; dan
h. Tidak berbagi peralatan pribadi seperti tempat
makan/minum, handuk, dan lain lain.
3) Penonton
a. Memastikan kondisi tubuh sehat, tidak terdapat
gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan,
dan/atau sesak nafas.
b. Wajib

menggunakan

pertandingan.

masker

pada

Jika kondisi padat,

area

tambahan

penggunaan pelindung wajah (face shield) bersama
masker

sangat

direkomendasikan

sebagai

perlindungan tambahan.
c. Tidak melakukan kontak seperti jabat tangan atau
memeluk ( victory celebration).
d. Membawa perlengkapan pribadi.
e. Tetap menjaga jarak minimal I meter.
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PERATURAN BUPATI BLITAR
NOMOR: 40
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TENTANG
PEDOMAN TATANAN BARU DALAM
PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA
VIRUS DISEASE 2019
PEDOMAN KEGIATAN DI BIDANG PENDIDIKAN
A. Protokol Kesehatan Urnurn Sekolah
1) Screening kesehatan bagi guru, tenaga kependidikan dan siswa
untuk rnernastikan kondisi kesehatannya tidak berpotensi untuk
rnenularkan atau tertular COVID-19.
2) Screening lokasi ternpat tinggal guru, tenaga kependidikan untuk
rnernastikan ternpat tinggalnya bukan rnerupakan episentrurn
penularan COVID-19.
3) Menyiapkan sarana prasarana sekolah sesua1 dengan standar
protokol kesehatan COVID-19.
4) Menyiapkan media sosialisasi dan edukasi pencegahan COVID-19
untuk warga sekolah.
5) Pengaturan

belajar

siswa

disekolah

dan

dirurnah

secara

bergantian untuk rnenghindari kerurnunan.
6) Pengaturan jarak dengan prinsip Social Distancing dan Pysical
Distancing.

7) Koordinasi intensif dengan fasilitas kesehatan terdekat.
8) Mengajak warga sekolah untuk rnenerapkan perilaku hidup bersih
dan sehat.
9) Mengajak

warga

sekolah

untuk

senantiasa

berdo'a

dan

rnendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa.
B. Protokol Kesehatan Berangkat Dari Rurnah Menuju Sekolah
1) Sebelurn berangkat ke sekolah, orang tua rnernastikan bahwa
siswa dalarn kondisi sehat (suhu badan normal, tidak batuk pilek,
gangguan kulit, rnata, rnuntah, diare, tidak selera rnakan, atau
keluhan lain).
2) Mernbawa bekal rnakanan dan rninurnan dari rurnah.
3) Pakaian yang digunakan dalarn kondisi bersih.
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4) Mengenakan masker.
5) Jika menggunakan angkutan umum, antar jemput kendaraan
roda 4 dan roda 2, tetap menerapkan protokol kesehatan.
6) Dari rumah langsung menuju ke sekolah.
7) Sampai disekolah dilaksanakan pemeriksaan oleh pihak sekolah
mulai suhu tubuh, kelengkapan masker, dan dilanjutkan dengan
cuci tangan atau pemakaian hand sanitizer.
8) Pengantar dan penjemput berhenti dilokasi yang telah ditentukan
dan diluar sekolah, serta dilarang menunggu atau berkerumun
selama mengantar atau menjemput.
C. Protokol Kesehatan Untuk Siswa Selama Di Sekolah
1) Selalu mengenakan masker.
2) Selalu menjaga jarak, tidak berkerumun dan tidak bersentuhan.
3) Membiasakan cuci tangan dengan air mengalir dan sabun setelah
memegang sesuatu.
4) Melaporkan kepada guru/tenaga kependidikan jika merasa sakit
atau tidak enak badan.
5) Mengurangi aktivitas diluar pembelajaran dan pembelajaran
diluar kelas.
6) Menghindari aktivitas olahraga yang melibatkan kontak fisik
dengan orang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung.
7) Makan dan minum bekal sendiri dan dilakukan di kelas masing
masing.
8) Pelaksanakan kegiatan ibadah dilaksanakan ditempat ibadah
sekolah secara bergantian dengan membawa perlengkapan ibadah
sendiri sendiri.
9) Selama jam istirahat siswa tetap berada di dalam kelas.
D. Protokol Kesehatan Pulang Dari Sekolah Menuju Ke Rumah
1) Selesai jam sekolah, siswa langsung meninggalkan sekolah dan
pulang kerumah masing-masing.
2) Mengenakan masker.
3) Jika menggunakan angkutan umum, antar jemput kendaraan
roda 4 dan roda 2, tetap menerapkan protokol kesehatan.
4) Sampai dirumah langsung mandi menggunakan air mengalir dan
sabun serta ganti pakaian.
5) Tidak berkumpul atau kontak fisik dengan anggota keluarga
sebelum mandi.
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E. Protokol Kesehatan Untuk Guru Dan Tenaga Kependidikan Selama Di
Sekolah
1) Selalu mengenakan masker.
2) Selalu menjaga jarak, tidak berkerumun dan tidak bersentuhan.
3) Membiasakan cuci tangan dengan air mengalir dan sabun.
4) Melaporkan kepada sekolah jika merasa sakit atau tidak enak
badan.
5) Mengurangi

aktivitas

diluar

kegiatan

pembelajaran

dan

pembelajaran diluar kelas/kantor.
6) Menghindari aktivitas olahraga yang melibatkan kontak fisik
dengan orang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung.
7) Makan dan minum bekal sendiri dan dilakukan di ruang masing
masing.
8) Pelaksanakan kegiatan ibadah dilaksanakan ditempat ibadah
sekolah secara bergantian dengan membawa perlengkapan
ibadah sendiri-sendiri.
9) Selama jam istirahat siswa tetap berada di dalam ruang masing
masing.
10) Selama mengajar dikelas guru tetap menjaga jarak dengan siswa
dan tidak mobile ( tidak berkeliling kelas/mendekati siswa).
11) Tidak memberikan tugas yang bahan atau kertasnya berasal dari
guru, siswa menggunakan bahan kertas kerja milik sendiri.
F. Protokol Kesehatan Sarana Prasarana Di Sekolah
1) Sosialisasi pencegahan COVID-19 melalui spanduk/ banner yang
dipasang didepan sekolah dan tempat tempat umum (TIU)
dilingkungan sekolah.
2) Menyediakan alat pengukur suhu untuk melakukan proses
screening kesehatan sebelum memasuki lingkungan sekolah.

3) Menyediakan wastafel/tempat cuci tangan lengkap dengan sabun
didepan ruang kelas masing masing dan di tempat strategis
lainnya sesuai kebutuhan.
4) Meyediakan desinfektan untuk membersihkan sarana sekolah,
laboratorium, ruang ibadah secara periodik.
5) Menyediakan masker cadangan (untuk mengganti bagi seluruh
warga sekolah yang membutuhkan).
6) Optimalisasi fungsi UKS (Usaha Kesehatan Sekolah) beserta
kelengkapannya.
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7) Mengatur jarak bangku didalam kelas dengan minimal 1 meter
jarak antar siswa.
8) Meniadakan

peralatan

ibadah

yang

digunakan

secara

bersama/umum.
9) Melakukan penyemprotan desinfektan terhadap sarana dan
prasarana sekolah setelah penggunaan bersama.
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