BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG
NOMOR: 443/KEP.242-HUK/2020
TENTANG
PROTOKOL KESEHATAN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYEBARAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 DALAM PELAKSANAAN
ADAPTASI KEBIASAAN BARU
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMEDANG,
Menimbang

Mengingat

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3),
Pasal 6, Pasal 8, Pasal 10, Pasal 12, Pasal 14, dan Pasal 16
Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2020 tentang Pedoman
Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Rangka
Penanganan
Corona
Virus
Disease
2019,
perlu
menetapkan
Keputusan
Bupati
tentang
Protokol
Kesehatan Pencegahan dan Pengendalian Penyebaran
Corona Virus Disease 2019 Dalam Pelaksanaan Adaptasi
Kebiasaan Baru;
: 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan
Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang
Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten
Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14
Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah
Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968
Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah
Penyakit
Menular
(Lembaran
Negara
Republik
Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5063);
5. 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 beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang
Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6263);
7. 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);
8. 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);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang
Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka
Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019
(Covid-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6487);
10. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang
Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi
Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 34);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020
tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease
2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020
tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar
Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus
Disease 2019 (Covid-19) (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 326);

13. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 36 Tahun 2020
tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar
dalam Penanggulangan Corona Virus Disease 2019
(Covid-19) di Wilayah Provinsi Jawa Barat (Berita
Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 Nomor 36)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur
Jawa Barat Nomor 38 Tahun 2020 tentang Perubahan
atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 36 Tahun
2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala
Besar dalam Penanggulangan Corona Virus Disease
2019 (Covid-19) di Wilayah Provinsi Jawa Barat (Berita
Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 Nomor 38);
14. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 46 Tahun 2020
tentang Pedoman Pelaksanaan Pembatasan Sosial
Berskala Besar Secara Proporsional Sesuai Level
Kewaspadaan
Daerah
Kabupaten/Kota
Sebagai
Persiapan Adaptasi Kebiasaan Baru (Berita Daerah
Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 Nomor 46);
15. Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2020 tentang
Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka
Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019
(Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020
Nomor 40);
16. Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2020 tentang
Pedoman Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam
Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Berita
Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020 Nomor 45);
Memperhatikan : 1. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang
Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus
Disease 2019 (Covid-19) sebagai Bencana Nasional;
2. Keputusan
Menteri
Kesehatan
Nomor
HK.01.07/Menkes/289/2020
tentang
Penetapan
Pembatasan Sosial Berskala Besar di Wilayah Provinsi
Jawa Barat dalam Rangka Percepatan Penanganan
Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
3. Keputusan
Menteri
Kesehatan
Nomor
HK.01.07/Menkes/328/2020
tentang
Panduan
Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease
2019 (COVID-19) di Tempat Kerja Perkantoran dan
Industri Dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha
pada Situasi Pandemi;
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;
5. Surat Edaran Ketua Gugus Tugas Percepatan
Penanganan Covid-19 Nomor 6 Tahun 2020 tanggal 27
Mei 2020 tentang Status Keadaan Darurat Bencana
Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagai
Bencana Nasional;
6. Keputusan
Gubernur
Jawa
Barat
Nomor
443/Kep.287-Hukham/2020 tentang Perpanjangan
Pembatasan Sosial Berskala Besar Tingkat Daerah
Provinsi Jawa Barat Dalam Rangka Percepatan
Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG
NOMOR: 443/KEP.242–HUK/2020
TENTANG
PROTOKOL KESEHATAN PENCEGAHAN DAN
PENGENDALIAN
PENYEBARAN
CORONA
VIRUS DISEASE 2019 DALAM PELAKSANAAN
ADAPTASI KEBIASAAN BARU.
BAB I
PENDAHULUAN
Dalam upaya mencegah meluasnya penyebaran corona virus disease 2019
(Covid-19) di Kabupaten Sumedang, Pemerintah Daerah telah memberlakukan
Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) terhitung mulai tanggal 22 April
2020 sampai dengan tanggal 29 Mei 2020. Dengan diberlakukannya PSBB,
kasus positif Covid-19 dan sebaran kasus relatif dapat dikendalikan.
Dengan PSBB hampir semua aktivitas masyarakat di luar rumah
dihentikan dan harus menerapkan pola hidup bersih dan sehat dan patuh
pada protokol kesehatan yang sangat ketat. Di sisi lain, PSBB telah berdampak
terhadap menurunnya produktivitas masyarakat yang pada akhirnya
berdampak terhadap perekonomian lokal, nasional dan global.
Untuk meminimalisasi risiko dan dampak pandemi Covid-19 yaitu
keterpurukan ekonomi dengan tetap mengendalikan penyebaran Covid-19
maka harus ada upaya mendukung keberlangsungan kehidupan sosial dan
ekonomi masyarakat melalui normalisasi kehidupan berdasarkan tata nilai
baru yaitu suatu era kehidupan dengan melaksanakan pola hidup sehat dan
sesuai dengan protokol kesehatan. Artinya setiap orang wajib menerapkan
protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian penyebaran Covid-19.
Dalam rangka mencegah penyebaran Covid-19 setiap orang wajib:
a. melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat; dan
b. menggunakan masker selama beraktivitas di luar rumah.
Aktivitas di luar rumah sebagaimana dimaksud meliputi:
a. pelaksanaan pembelajaran di sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya;
b. aktivitas bekerja di tempat kerja;
c. kegiatan keagamaan di rumah ibadah;
d. kegiatan di tempat atau fasilitas umum;
e. kegiatan sosial dan budaya; dan
f. pergerakan orang dan barang menggunakan moda transportasi.
Maksud dan tujuan dari Protokol Kesehatan Pencegahan dan
Pengendalian Penyebaran Covid-19 dalam Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan
Baru adalah sebagai panduan bagi penanggung jawab sekolah dan institusi
pendidikan lainnya, pimpinan tempat kerja, penanggung jawab rumah ibadah,
pengelola tempat atau fasilitas umum, penanggung jawab kegiatan sosial dan
budaya, dan pemilik moda transportasi dalam memutus mata rantai penularan
Covid-19.

BAB II
PROTOKOL KESEHATAN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYEBARAN
COVID-19 DI SEKOLAH DAN/ATAU INSTITUSI PENDIDIKAN LAINNYA
Dalam rangka pencegahan dan pengendalian Covid-19, penanggung jawab
sekolah dan institusi pendidikan lainnya wajib:
a. memastikan proses pembelajaran tetap berjalan dan terpenuhinya hak
peserta didik dalam mendapatkan pendidikan;
b. melakukan pencegahan penyebaran Covid-19 di lokasi dan lingkungan
sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya;
c. menjaga keamanan sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya.
Upaya pencegahan penyebaran Covid-19 di lokasi dan lingkungan sekolah
dan institusi pendidikan lainnya sebagaimana dimaksud dilakukan secara
berkala dengan cara:
1. pemeriksaan suhu tubuh wajib disemua area tertutup dan semi tertutup
dan jika mungkin, termasuk area terbuka di lokasi dimana dua orang atau
lebih akan berkumpul.
2. penerapan kewajiban kepada warga sekolah melakukan cuci tangan
menggunakan air dan sabun atau pencuci tangan berbasis alkohol, dan
perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) lainnya seperti: makan jajanan
sehat, menggunakan jamban bersih dan sehat, olah raga yang teratur,
tidak merokok, membuang sampah pada tempatnya.
3. penerapan kewajiban menggunakan masker tanpa kecuali.
4. membersihkan sarana dan prasarana serta lingkungan sekolah secara
rutin minimal 1(satu) kali sehari dengan disinfektan, diantaranya handle
pintu dan tangga, tombol lift, peralatan yang digunakan bersama, area dan
fasilitas umum lainnya;
5. memonitor absensi (ketidakhadiran) warga sekolah, jika diketahui tidak
hadir
karena
sakit
dengan
gejala
demam/batuk/pilek/sakit
tenggorokan/sesak napas disarankan untuk segera ke fasilitas kesehatan
terdekat untuk memeriksakan diri;
6. menyediakan area isolasi sementara di sekolah bagi pendidik, tenaga
kependidikan dam peserta didik yang mengalami demam atau batuk/pilek,
nyeri tenggorokan/sesak napas;
7. memastikan makanan yang disediakan di sekolah merupakan makanan
yang sehat dan sudah dimasak sampai matang dan menyediakan lebih
banyak vending machine untuk makanan dan minuman sehingga
meminimalisasi fungsi kafetaria di sekolah;
8. mengintegrasikan kelas online dalam kurikulum dan mempromosikan caracara kreatif pembelajaran dan keterlibatan siswa tanpa kontak fisik dan/
atau melaporkan langsung ke ruang kelas;
9. menerapkan perubahan pada ekstra kulikuler, pendididkan jasmani, dan
istirahat saat kelas di tempat dilanjutkan dengan protokol kesehatan
membuat denah yang informatif untuk menjaga jarak fisik;
10. menjaga kualitas udara di dalam ruangan dengan mengoptimalkan
sirkulasi udara dan sinar matahari masuk ruangan dan pembersihan filter
air conditioner;

11. menginstruksikan kepada warga sekolah untuk menghindari kontak fisik
langsung (bersalaman, cium tangan, berpelukan, dsb) dengan menerapkan
physical distancing/jaga jarak;
12. membatasi jumlah orang yang masuk dalam lift;
13. mengatur penggunaan tangga untuk naik dan turun;
14. mengatur tempat duduk agar berjarak 1 (satu) meter di ruang kelas,
kantin, dan saat istirahat;
15. tidak memberlakukan hukuman/sanksi bagi yang tidak masuk karena
sakit, serta tidak memberlakukan kebijakan insentif berbasis kehadiran
(jika ada);
16. menghimbau seluruh warga sekolah untuk tidak berbagi makanan,
minuman, termasuk peralatan makan, minum dan alat musik tiup yang
akan meningkatkan risiko terjadinya penularan penyakit;
17. menunda kegiatan yang mengumpulkan banyak orang atau kegiatan di
lingkungan luar sekolah seperti berkemah, dan studi wisata; dan
18. semua siswa harus tinggal di rumah, hindari mengunjungi kerabat dan
teman, menghadiri pesta makan malam, dan pergi ke tempat-tempat umum
yang ramai, terutama tempat-tempat yang tidak berventilasi.

BAB III
PROTOKOL KESEHATAN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYEBARAN
COVID-19 AKTIVITAS BEKERJA DI TEMPAT KERJA
Dalam rangka pencegahan dan pengendalian Covid-19, pimpinan tempat
kerja wajib:
a. menjaga agar pelayanan yang diberikan dan/atau aktivitas usaha tetap
berjalan secara terbatas;
b. menjaga produktivitas/kinerja pekerja;
c. melakukan pencegahan penyebaran Covid-19 di lokasi dan lingkungan
tempat kerja;
d. menjaga keamanan lokasi dan lingkungan sekitar tempat kerja;
Upaya pencegahan penyebaran Covid-19 di lokasi dan lingkungan tempat
kerja sebagaimana dimaksud dilakukan secara berkala dengan cara:
a. Bagi Tempat Kerja
1. pihak manajemen/Tim Penanganan Covid-19 di tempat kerja selalu
memperhatikan informasi terkini serta himbauan dan instruksi
Pemerintah Pusat dan Daerah terkait Covid-19 di wilayahnya, serta
memperbaharui kebijakan dan prosedur terkait Covid-19 di tempat kerja
sesuai dengan perkembangan terbaru. (Secara berkala dapat diakses
http://infeksiemerging.kemkes.go.id dan kebijakan Pemerintah Daerah);
2. tempat bekerja harus melakukan hierarki pengendalian risiko penularan
covid-19 sesuai prinsip physical distancing seperti memasang
pembatas/barrier antar pegawai untuk memberikan jarak kontak
(enginnering control), pengaturan jam kerja, shift kerja, teleworking, jam
kerja fleksibel (administratif control), dan lain-lain sesuai dengan
instansi/perusahaan;
3. menyediakan area isolasi sementara di tempat kerja bagi pekerja yang
mengalami demam atau batuk/pilek, nyeri tenggorokan/sesak napas
serta menyediakan area kerja sementara bagi pekerja tersebut, terpisah
dari pekerja lain;
4. menyediakan area/ruangan tersendiri untuk observasi pekerja yang
ditemukan gejala saat dilakukan skrining;
5. penerapan higiene dan sanitasi lingkungan kerja:
a) selalu memastikan seluruh area kerja bersih dan higienis dengan
melakukan pembersihan secara berkala menggunakan pembersih
dan disinfektan yang sesuai (setiap 4 jam sekali). Terutama handle
pintu dan tangga, tombol lift, peralatan kantor yang digunakan
bersama, area dan fasilitas umum lainya;
b) menjaga kualitas udara tempat kerja dengan mengoptimalkan
sirkulasi udara dan sinar matahari masuk ruangan kerja,
pembersihan filter air conditioner;
c) melakukan rekayasa engineering pencegahan penularan seperti
pemasangan pembatas atau tabir kaca bagi pekerja yang melayani
pelanggan, dan lain lain;

d) satu hari sebelum masuk bekerja dilakukan self assessment Risiko
Covid-19 pada seluruh pekerja untuk memastikan pekerja yang akan
masuk kerja dalam kondisi tidak terjangkit Covid-19. Tamu diminta
mengisi self assessment.
6. jika tempat kerja merupakan gedung bertingkat maka untuk mobilisasi
vertikal lakukan pengaturan sebagai berikut:
a) penggunaan lift: batasi jumlah orang yang masuk dalam lift, buat
penanda pada lantai lift dimana penumpang lift harus berdiri dan
posisi saling membelakangi.
b) penggunaan tangga:
1) jika hanya terdapat 1 jalur tangga, bagi lajur untuk naik dan
untuk turun, usahakan agar tidak ada pekerja yang berpapasan
ketika naik dan turun tangga;
2) jika terdapat 2 jalur tangga, pisahkan jalur tangga untuk naik dan
jalur tangga untuk turun;
3) lakukan pengaturan tempat duduk agar berjarak 1 meter pada
meja/area kerja, saat melakukan rapat, di kantin, saat istirahat,
dan lain lain;
7. jika memungkinkan, menyediakan transportasi khusus pekerja untuk
perjalanan pulang pergi dari mess/perumahan ke tempat kerja
sehingga pekerja tidak menggunakan transportasi publik;
8. melakukan pemantauan kesehatan pekerja secara proaktif oleh petugas
kesehatan/petugas K3/bagian kepegawaian:
a) sebelum masuk kerja, terapkan self assessment Risiko Covid-19 pada
seluruh pekerja untuk memastikan pekerja yang akan masuk kerja
dalam kondisi tidak terjangkit Covid-19. Selama bekerja, masingmasing satuan kerja/bagian/divisi melakukan pemantauan pada
semua pekerja jika ada yang mengalami demam/batuk/pilek;
b) mendorong pekerja untuk mampu deteksi diri sendiri (self monitoring)
dan melaporkan apabila mengalami demam/sakit tengorokan/
batuk/pilek selama bekerja.
b. Bagi Pekerja
1. Selalu menerapkan Germas melalui pola hidup bersih dan sehat saat di
rumah, dalam perjalanan ke dan dari tempat kerja dan selama di tempat
kerja;
2. Saat perjalanan ke/dari tempat kerja:
a) pastikan anda dalam kondisi sehat, jika ada keluhan batuk, pilek,
demam agar tetap tinggal di rumah;
b) gunakan masker;
c) upayakan tidak menggunakan transportasi umum, jika terpaksa
menggunakan transportasi umum;
1) tetap menjaga jarak dengan orang lain minimal 1 meter;
2) upayakan tidak sering menyentuh fasilitas umum, gunakan
handsanitizer;
3) gunakan helm sendiri;

4) upayakan membayar secara non tunai, jika terpaksa memegang
uang gunakan handsanitizer sesudahnya;
5) tidak menyentuh wajah atau mengucek mata dengan tangan,
gunakan tissue bersih jika terpaksa.
3. Selama di tempat kerja
a) melakukan pengukuran suhu tubuh (skrining) di setiap titik masuk
tempat kerja:
1) petugas yang melakukan pengukuran suhu tubuh harus
mendapatkan pelatihan dan memakai alat pelindung diri (masker
dan faceshield) karena berhadapan dengan orang banyak yang
mungkin berisiko membawa virus;
2) pengukuran suhu tubuh jangan dilakukan di pintu masuk dengan
tirai air conditioner karena dapat mengakibatkan pembacaan hasil
yang salah;
b) saat tiba melaksanakan anjuran cuci tangan dengan sabun dan/atau
pembersih tangan (hand sanitizer) termasuk menyediakan fasilitas
cuci tangan yang memadai dan mudah diakses oleh setiap orang;
c) gunakan siku untuk membuka pintu dan menekan tombol lift;
d) penerapan kewajiban bagi semua pekerja menggunakan masker
selama di tempat kerja, selama perjalanan dari dan ke tempat kerja
serta setiap keluar rumah;
e) melarang masuk kerja bagi pekerja, tamu/pengunjung yang memiliki
gejala demam/nyeri tenggorokan/batuk/pilek/sesak nafas. Berikan
kelonggaran aturan perusahaan tentang kewajiban menunjukkan
surat keterangan sakit;
f) menerapkan physical distancing/jaga jarak:
1) pengaturan jumlah pekerja yang masuk agar memudahkan
penerapan physical distancing;
2) pada pintu masuk, agar pekerja tidak berkerumun dengan
mengatur jarak antrian. Beri penanda di lantai atau poster/banner
untuk mengingatkan;
g) tidak berkerumun dan menjaga jarak di lift dengan posisi saling
membelakangi;
h) bagi pekerja yang baru kembali dari perjalanan dinas ke
negara/daerah terjangkit Covid-19 pekerja diwajibkan melakukan
karantina mandiri di rumah dan pemantauan mandiri selama 14 hari
terhadap gejala yang timbul dan mengukur suhu 2 kali sehari;
i) pada kondisi tertentu jika diperlukan, tempat kerja yang memiliki
sumber daya dapat memfasilitasi tempat karantina/isolasi mandiri.
Standar penyelenggaraan karantina/isolasi mandiri merujuk pada
pedoman dalam www.covid19.go.id; dan
j) Jika pekerja harus menjalankan karantina/isolasi mandiri agar hakhaknya tetap diberikan.

BAB IV
PROTOKOL KESEHATAN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYEBARAN
COVID-19 KEGIATAN KEAGAMAAN DI RUMAH IBADAH
Dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19, penanggung jawab
rumah ibadah wajib:
a. memberikan edukasi atau pengertian kepada jamaah masing-masing untuk
melakukan kegiatan keagamaan dengan menjaga jarak minimal 1 (satu)
meter;
b. melakukan pencegahan penyebaran Covid-19 di rumah ibadah masingmasing; dan
c. menjaga keamanan rumah ibadah masing-masing.
Upaya pencegahan penyebaran Covid-19 di rumah ibadah sebagaimana
dimaksud dilakukan melalui kegiatan:
a. menyiapkan petugas untuk melakukan dan mengawasi penerapan protokol
kesehatan di area rumah ibadah;
b. membatasi jumlah pintu/jalur keluar masuk rumah ibadah
memudahkan penerapan dan pengawasan protokol kesehatan;

guna

c. menyediakan alat pengecekan suhu di pintu masuk bagi seluruh pengguna
rumah ibadah. Jika ditemukan pengguna rumah ibadah dengan suhu >
37,3oC (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit), tidak diperkenankan
memasuki area rumah ibadah;
d. menerapkan kewajiban kepada jamaah untuk melakukan cuci tangan
menggunakan air dan sabun atau pencuci tangan berbasis alkohol, dan
perilaku hidup bersih dan sehat;
e. menerapkan kewajiban menggunakan masker kepada jamaah;
f. membersihkan sarana dan prasarana rumah ibadah dan lingkungan sekita
secara rutin minimal 1(satu) kali sehari dengan disinfektan, diantaranya
handle pintu dan tangga, peralatan yang digunakan bersama, area dan
fasilitas umum lainnya;
g. menyediakan fasilitas cuci tangan/sabun/hand sanitizer di pintu masuk
dan pintu keluar rumah ibadah yang memadai dan mudah diakses oleh
setiap orang;
h. menerapkan pembatasan jarak dengan memberikan tanda khusus di
lantai/kursi, minimal jarak l meter;
i. membatasi jumlah jamaah maksimum 50% dari kapasitas tempat ibadah
dengan menerapkan protokol kesehatan;
j. mempersingkat waktu pelaksanaan ibadah tanpa mengurangi ketentuan
kesempurnaan beribadah;
k. memasang imbauan penerapan protokol kesehatan di area rumah ibadah
pada tempat-tempat yang mudah terlihat;
l. membuat surat pernyataan kesiapan menerapkan protokol kesehatan yang
telah ditentukan; dan
m. memberlakukan penerapan protokol kesehatan secara khusus bagi jemaah
tamu yang datang dari luar lingkungan rumah ibadah.

Masyarakat yang akan melaksanakan ibadah di rumah ibadah memiliki
kewajiban:
a. jemaah dalam kondisi sehat;
b. meyakini bahwa rumah ibadah yang digunakan telah memiliki surat
persetujuan dari pihak yang berwenang;
c. menggunakan masker/masker wajah sejak keluar rumah dan selama
berada di area rumah ibadah:
d. menjaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan menggunakan
sabun atau hand sanitizer;
e. menghindari kontak fisik, seperti bersalaman atau berpelukan;
f.

menjaga jarak antar jemaah minimal 1 (satu) meter;

g. menghindari berdiam lama di rumah ibadah atau berkumpul di area rumah
ibadah, selain untuk kepentingan ibadah yang wajib;
h. melarang beribadah di rumah ibadah bagi anak-anak dan warga lanjut usia
yang rentan tertular penyakit, serta orang dengan sakit bawaan yang
berisiko tinggi terhadap Covid-19; dan
i.

ikut peduli terhadap penerapan pelaksanaan protokol kesehatan di rumah
ibadah sesuai dengan ketentuan.

BAB V
PROTOKOL KESEHATAN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYEBARAN
COVID-19 KEGIATAN DI TEMPAT ATAU FASILITAS UMUM
Pengelola tempat atau fasilitas umum dalam melaksanakan aktivitasnya
wajib menerapkan protokol pencegahan penyebaran Covid-19 sebagai berikut:
a. Pasar Rakyat
Pasar Rakyat yang menjual barang kebutuhan pokok masyarakat, pada
saat beroperasi wajib menerapkan protokol kesehatan yang ketat, antara
lain:
1. memastikan semua pedagang, pengelola pasar dan organ pendukungnya
negatif Covid-19 berdasarkan bukti hasil tes PCR/Rafid Test yang
difasilitasi Pemerintah Daerah dan menggunakan masker, face shield
dan sarung tangan selama beraktivitas;
2. pedagang yang berdagang di Pasar Rakyat diatur secara bergiliran
dengan jarak antar pedagang minimal 1,5 meter;
3. sebelum pasar dibuka dilakukan screening awal untuk memastikan suhu
tubuh seluruh pedagang, pengelola pasar dan organ pendukung lainnya
di bawah 37,3ºC;
4. melarang
masuk
orang
batuk/flu/sesak napas;

dengan

gejala

pernapasan

seperti

5. mewajibkan pengunjung menggunakan masker dan menjaga jarak
antrian 1,5 meter;
6. di area pasar, disiapkan tempat cuci tangan, sabun dan hand sanitizer,
serta menjaga kebersihan dengan melakukan penyemprotan disinfekstan
di ruangan/lokasi secara berkala setiap 2 (dua) hari sekali;
7. menjaga kebersihan lokasi berjualan termasuk lapak, los, dan kios
sebelum dan sesudah aktivitas kegiatan perdagangan;
8. memelihara bersama kebersihan sarana umum seperti toilet umum,
tempat pembuangan sampah, tempat parkir, lantai/selokan, dan tempat
makan sebelum dan sesudah aktivitas kegiatan perdagangan;
9. menerapkan pengaturan sirkulasi dan batasan waktu kunjungan serta
jumlah pengunjung maksimal 50% dari jumlah kunjungan pada saat
kondisi normal dengan menerapkan kontrol yang ketat pada pintu
masuk dan pintu keluar yang diatur untuk mencegah terjadinya
kerumunan sesuai dengan protokol kesehatan;
10. mengatur waktu pemasukan dan pengeluaran barang dagangan dari dan
ke pasar rakyat oleh pemasok; dan
11. mengoptimalkan ruang terbuka-outdoor (tempat parkir dan sebagainya)
untuk berjualan dalam rangka physical distancing, dengan mengatur
jarak antar pedagang dalam rentang minimal 2 meter.

b. Toko Swalayan (Minimarket, Supermarket, Hypermarket, Departemen
Store)
Toko Swalayan (Minimarket, Supermarket, Hypermarket, Departemen
Store) pada saat beroperasi wajib menerapkan protokol kesehaan yang
ketat, antara lain:
1. menerapkan pengaturan sirkulasi dan batasan waktu kunjungan
serta jumlah pengunjung maksimal 50% dari jumlah kunjungan pada
saat kondisi normal dengan menerapkan kontrol yang ketat pada
pintu masuk dan pintu keluar yang diatur untuk mencegah
terjadinya kerumunan sesuai dengan protokol kesehatan;
2. memastikan semua petugas dan pengelola toko negatif Covid-19
berdasarkan bukti hasil Tes PCR/Rapid Tes yang dilakukan oleh
pemilik toko/dinas kesehatan
dan menggunakan masker, face
shield, dan sarung tangan selama beraktivitas;
3. sebelum Toko dibuka, dilakukan screening awal untuk memastikan
suhu tubuh petugas toko dibawah 37,3ºC;
4. melarang masuk orang
batuk/flu/sesak napas;

dengan

gejala

pernapasan

seperti

5. mewajibkan pengunjung menggunakan masker dan menjaga jarak
antrian 1,5 meter sera kontrol suhu tubuh pengunjung dibawah
37,3ºC;
6. di area Toko, disiapkan tempat cuci tangan, sabun dan hand
sanitizer,
serta
menjaga
kebersihan
dengan
melakukan
penyemprotan disinfektan di ruangan/lokasi secara berkala setiap 2
(dua) hari sekali;
7. menjual barang-barang yang higienis;
8. menerapkan pembatasan jarak pada saat melakukan transaksi
pembayaran di kasir 1,5 meter dan paling banyak 10 orang,
mengutamakan pembayaran non-tunai/uang elektronik;
9. mengoptimalkan ruang terbuka (tempat parkir dan sebagainya) unuk
berjualan para pedagang kecil dalam rangka physical distancing,
dengan mengatur jarak antar pedagang dalam rentang minimal 2
meter; dan
10. mengutamakan pemesanan barang secara daring dan/atau jarak
jauh dengan fasilitas pelayanan pensan-antar.
c. Mall atau Pusat Perbelanjaan
Mall atau pusat perbelanjaan pada saat beroperasi wajib menerapkan
protokoler kesehatan yang ketat, antara lain:
1. menerapkan pengaturan sirkulasi dan batasan waktu kunjungan serta

jumlah pengunjung maksimal 50% dari jumlah kunjungan pada saat
kondisi normal dengan menerapkan kontrol yang ketat pada pintu
masuk dan pintu keluar yang di atur untuk mencegah terjadinya
kerumunan sesuai dengan protokol kesehatan;

2. mewajibkan pedagang memakai masker, face shield dan sarung tangan;
3. menyediakan tempat cuci tangan di pintu masuk mall atau pusat

perbelanjaan;

4. mewajibkan pembeli menggunakan masker dan mencuci tangan sebelum

masuk mall atau pusat perbelanjaan;
5. memastikan kesehatan dan kebersihan pedagang dan pembeli dengan

melakukan kontrol suhu tubuh pedagang dan pembeli di bawah 37,3 oC;
6. menerapkan pembatasan jarak antar sesama pembeli yang datang ke

restoran paling sedikit 1,5 meter;
7. menerapkan pembatasan jarak pada saat melakukan transaksi di kasir

1,5 meter dan paling banyak 5 orang;
8. menjaga kebersihan lokasi berjualan dengan menyemprotkan disinfektan

secara berkala;

9. memisahkan

pintu masuk dan pintu keluar bagi pengunjung;
mensosialisasikan transaksi online dan menerapkan metode pembayaran
tanpa uang tunai (cashless); dan

10. membatasi jumlah orang yang masuk lift dan pengelola harus mulai

memperbanyak mesin penjual makanan/minuman otomatis daripada
mengoperasikan kafetaria secara penuh untuk mengurangi kontak
langsung.
d. Toko obat/Farmasi dan/atau fasilitas kesehatan
Toko obat/farmasi dan/atau fasilitas kesehatan pada saat beroperasi wajib
menerapkan protokol kesehatan yang ketat, antara lain:
1) menerapkan pengaturan sirkulasi dan batasan waktu kunjungan serta
jumlah pengunjung maksimal 75% dari jumlah kunjungan pada saat
kondisi normal dengan menerapkan kontrol yang ketat pada pintu,
masuk dan pintu kelaur yang diatur untuk mencegah terjadinya
kerumunan sesuai dengan protokol kesehatan;
2) memastikan semua petugas dan pengelola toko obat/farmasi dan/atau
fasilitas kesehatan negatif Covid-19 berdasarkan bukti hasil tes
PCR/rafid test yang dilakukan oleh pemilik toko obat/farmasi dan/atau
fasilitas kesehatan atau Dinas Kesehatan setempat serta menggunakan
masker dan/atau face shield, dan/atau sarung tangan selama
beraktivitas;
3) melakukan screening awal untuk memastikan suhu tubuh seluruh
petugas dan pengelola toko obat/farmasi dan/atau fasilitas kesehatan di
bawah 37,3oC sebelum toko obat/farmasi dan/atau fasilitas kesehatan
dibuka;
4) melarang
masuk
orang
batuk/flu/sesak nafas;

dengan

gejala

pernapasan

seperti

5) menyiapkan tempat cuci tangan, sabun dan hand sanitizer serta menjaga
kebersihan dengan melakukan penyemprotan
disinfektan di
ruangan/lokasi secara berkala setiap 2 (dua ) hari sekali;
6) menjaga kebersihan lokasi jualan dengan menyemprotkan disinfektan
secara berkala termasuk sarana umum seperti toilet umum, tempat
pembuangan sampah, dan tempat parkir;
7) mewajibkan pembeli/konsumen menggunakan masker dan menjaga
jarak antrian 1,5 meter serta kontrol suhu tubuh pembeli/konsumen
dibawah 37,3oC;
8) menjaga jarak antrian di kasir minimal 1 meter dan maksimal 5 orang
dan

9) mengatur tata letak kursi di ruang tunggu dan jarak antara counter obat
dengan konsumen minimal 1 meter.
e. Pertokoan dan yang sejenis
1. menerapkan pengaturan sirkulasi dan batasan waktu kunjungan serta
jumlah pengunjung maksimal 50% dari jumlah kunjungan pada saat
kondisi normal dengan menerapkan kontrol yang ketat pada pintu
masuk dan pintu keluar yang diatur untuk mencegah terjadinya
kerumunan sesuai dengan protokol kesehatan;
2. memastikan semua petugas dan pengelola negatif Covid-19 berdasarkan
bukti hasil tes PCR/rafid test yang dilakukan oleh pemilik atau Dinas
Kesehatan setempat serta menggunakan masker dan/atau face shield,
dan/atau sarung tangan selama beraktivitas;
3. melakukan screening awal untuk memastikan suhu tubuh seluruh
petugas dan pengelola di bawah 37,3oC sebelum Pertokoan dan yang
sejenis dibuka;
4. melarang
masuk
orang
batuk/flu/sesak nafas;

dengan

gejala

pernapasan

seperti

5. menyiapkan tempat cuci tangan, sabun dan hand sanitizer serta
menjaga kebersihan dengan melakukan penyemprotan disinfektan di
ruangan/lokasi secara berkala setiap 2 (dua ) hari sekali;
6. menjaga kebersihan lokasi jualan dengan menyemprotkan disinfektan
secara berkala termasuk sarana umum seperti toilet umum, tempat
pembuangan sampah, dan tempat parkir;
7. mewajibkan pembeli/konsumen menggunakan masker dan menjaga
jarak antrian 1,5 meter serta kontrol suhu tubuh pembeli/konsumen
dibawah 37,3oC;
8. menjaga jarak antrian di kasir minimal 1 meter dan maksimal 5 orang
dan
9. membatasi titik masuk/keluar
khusus;

orang/barang dengan

pengawasan

10. mempromosikan transaksi online dan layanan belanja; dan
11. menerapkan layanan penjualan dan pelanggan tanpa uang tunai
dan/atau tanpa kontak.
f. Bank, dan yang sejenis:
1. menerapkan pengaturan sirkulasi dan batasan waktu kunjungan serta
jumlah pengunjung maksimal 50% dari jumlah kunjungan pada saat
kondisi normal dengan menerapkan kontrol yang ketat pada pintu
masuk dan pintu keluar yang diatur untuk mencegah terjadinya
kerumunan sesuai dengan protokol kesehatan;
2. memastikan semua petugas dan pengelola negatif Covid-19 berdasarkan
bukti hasil tes PCR/rafid test yang dilakukan oleh pemilik atau Dinas
Kesehatan setempat serta menggunakan masker dan/atau face shield,
dan/atau sarung tangan selama beraktivitas;
3. melakukan screening awal untuk memastikan suhu tubuh seluruh
petugas dan pengelola di bawah 37,3oC sebelum bank, dan yang sejenis
dibuka;

4. melarang
masuk
orang
batuk/flu/sesak nafas;

dengan

gejala

pernapasan

seperti

5. menyiapkan tempat cuci tangan, sabun dan hand sanitizer serta menjaga
kebersihan dengan melakukan penyemprotan
disinfektan di
ruangan/lokasi secara berkala setiap 2 (dua ) hari sekali;
6. menjaga kebersihan lokasi jualan dengan menyemprotkan disinfektan
secara berkala termasuk sarana umum seperti toilet umum, tempat
pembuangan sampah, dan tempat parkir;
7. mewajibkan pengunjung menggunakan masker dan menjaga jarak
antrian 1,5 meter serta kontrol suhu tubuh pengunjung dibawah 37,3oC;
8. menjaga jarak antrian di kasir minimal 1 meter dan maksimal 5 orang;
9. membatasi titik
khusus; dan

masuk/keluar

orang/barang

dengan

pengawasan

10. mempromosikan transaksi online.
g. Restoran, cafe, warung makan, dan yang sejenis:
1.menerapkan pengaturan sirkulasi dan batasan waktu kunjungan serta
jumlah pengunjung maksimal 50% dari jumlah kunjungan pada saat
kondisi normal dengan menerapkan kontrol yang ketat pada pintu
masuk dan pintu keluar yang diatur untuk mencegah terjadinya
kerumunan sesuai dengan protokol kesehatan;
2.memastikan semua petugas dan pengelola negatif Covid-19 berdasarkan
bukti hasil tes PCR/rafid test yang dilakukan oleh pemilik atau Dinas
Kesehatan setempat serta menggunakan masker dan/atau face shield,
dan/atau sarung tangan selama beraktivitas;
3.melakukan screening awal untuk memastikan suhu tubuh seluruh
petugas dan pengelola di bawah 37,3oC sebelum Restoran, cafe, warung
makan, dan yang sejenis dibuka;
4.mewajibkan pembeli/konsumen menggunakan masker dan menjaga
jarak antrian 1,5 meter serta kontrol suhu tubuh pembeli/konsumen
dibawah 37,3oC;
5.melanjutkan
operasi
tetap
memproritaskan
dengan
layanan
take away/pengiriman dan secara bertahap memperkenalkan kembali
makan di tempat secara terbatas.
6.mengurangi makanan dan menghentikan sementara prasmanan dan
layanan salad bar;
7.membuat lebih banyak ruang di area makan dan pertahankan jarak dua
meter antar meja saat layanan makan di tempat dilanjutkan;
8.pengelola dan karyawan dilengkapi dengan face mask dan selalu
menggunakan sarung tangan saat mengolah dan menyajikan makanan;
9.menjadikan buklet menu sekali pakai (tidak dibagi dan dipakai lagi);
10. menyediakan tisu berbasis alkohol untuk pelanggan dan/atau dispenser
sabun tanpa sentuhan langsung di area mencuci;
11. mempromosikan layanan tanpa kontak langsung antara penjual dan
pembeli untuk pelanggan makan malam;
12. menyediakan alat makan sekali pakai dan cuci alat makan non sekali
pakai dengan solusi sabun yang efektif dengan air hangat;

13. menandai jarak aman dengan garis antrian; dan
14. menjaga kebersihan lokasi jualan dengan menyemprotkan disinfektan
secara berkala termasuk sarana umum seperti toilet umum, tempat
pembuangan sampah, dan tempat parkir.
h. Salon, barbershop, spa, dan yang sejenis:
1. pengelola sering mencuci tangan dan membersihkan alat barbershop, spa
yang digunakan;
2. wajib menggunakan masker, face mask, dan sarung tangan;
3. terapkan praktik pembersihan dan disinfeksi optimal di fasilitas secara
rutin;
4. menerapkan protokol dan kebijakan pada karyawan dan klien yang sakit
dengan gejala seperti flu dan memiliki gejala lainnya.
i. Tempat Pariwisata:
1. memasang wastafel/tempat cuci tangan/hand sanitizer di lokasi tempat
masuk dan di tempat-tempat strategis dalam kawasan pariwisata (objek
wisata).
2. petugas tiket wajib pakai masker, faceshield, sarung tangan dan
menyiapkan thermo gun (pengukur suhu) serta membuat himbauan jaga
jarak antrian, Jika ditemukan dengan suhu diatas 37,3 oC (2 kali
pemeriksaan dengan jarak 5 menit), tidak diperkenankan masuk dan
diminta untuk melakukan pemeriksaan kesehatan. Pemeriksaan suhu
berlaku juga untuk setiap pekerja sebelum masuk kerja.
3. pengelola wajib memastikan jaga jarak antrian dan semua pengunjung
menggunakan masker, dan/atau pengelola menyediakan masker.
4. pengelola wajib menyediakan tabung semprot disinfektan dan
melakukan disinfeksi secara berkala, terutama pada ruang/bagianbagian yang banyak dipergunakan dan/atau disentuh orang setiap 4 jam
sekali.
5. karyawan dan petugas wajib memakai masker.
6. pengelola wajib memberlakukan pembatasan jumlah pengunjung
minimal maksimal 50% (lima puluh perseratus) dari daya tampung dan
tidak boleh menerima mass tourism (pengunjung dalam rombongan yang
banyak/masal, paling banyak rombongan 5 (lima) orang).
7. pengelola wajib menyediakan alat pelindung diri (APD) secukupnya
untuk mengantisipasi kejadian darurat.
8. pengelola wajib menyediakan posko kesehatan (berkoordinasi dengan
petugas dinas kesehatan/puskesmas setempat).
9. pengelola menyediakan himbauan dan informasi tentang protokoler
kesehatan dan perkembangan Covid-19 dalam bentuk banner, pamplet
atau sejenisnya yang dipasang di pintu masuk dan tempat-tempat
strategis;
10. menerapkan penjualan tiket online; dan
11. pengelola destinasi wisata yang menyediakan jasa makan dan minum
agar memperhatikan panduan protokoler usaha jasa makanan dan
minuman (restoran, rumah makan, café dan sejenisnya).

j. Sanggar Seni/Senam dan Sarana Olahraga
1. wajib memasang wastafel/tempat cuci tangan pakai sabun/hand
sanitizer di lokasi tempat masuk/lobby dan di tempat-tempat strategis
lainnya;
2. ada petugas di gerbang masuk/entrance gate/pintu masuk wajib pakai
masker, faceshield, sarung tangan dan menyiapkan thermo gun
(pengukur suhu), ada himbauan jaga karak antrian, dan memastikan
pengunjung memakai masker, Jika ditemukan dengan suhu 37,3oC (2
kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit), tidak diperkenankan masuk dan
diminta untuk melakukan pemeriksaan kesehatan. Pemeriksaan suhu
berlaku juga untuk setiap pekerja sebelum masuk kerja;
3. petugas kassa wajib pakai masker, faceshield dan sarung tangan;
4. pengelola wajib menyediakan tabung semprot dsinfektan dan melakukan
disinfeksi secara berkala terhadap ruangan dan benda-benda tertentu
yang sering disentuh orang, setiap 4 jam;
5. seluruh karyawan/crew dan petugas wajib memakai masker;
6. pengelola wajib memberlakukan pembatasan jumlah pengunjung
minimal maksimal 50% (lima puluh perseratus) dari daya tampung,
wajib ada pembatas atau pengaturan jaga jarak, dan rombongan
maksimal 5 orang;
7. pengelola wajib menyediakan posko kesehatan (berkoordinasi dengan
petugas dinas kesehatan/puskesmas setempat);
8. pengelola menyediakan himbauan dan informasi tentang protokoler
kesehatan dan perkembangan Covid-19 dalam bentuk benner, pamplet
atau sejenisnya yang dipasang di pintu masuk dan tempat-tempat
strategis; dan
9. bagi pengelola tempat yang menyediakan jasa makanan dan minuman
agar memperhatikan panduan protokoler usaha jasa makanan dan
minuman (restoran, rumah makan, café dan sejenisnya).

BAB VI
PROTOKOL KESEHATAN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYEBARAN
COVID-19 PADA KEGIATAN SOSIAL DAN BUDAYA
Dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19, penanggung jawab
kegiatan sosial dan budaya yang menimbulkan kerumunan orang wajib
menerapkan protokol pencegahan penyebaran Covid-19. Kegiatan sosial dan
budaya sebagaimana dimaksud termasuk pula kegiatan yang berkaitan
perkumpulan atau pertemuan:
a. politik;
b. olahraga;
c. hiburan;
d. akademik; dan
e. budaya.
Protokol pencegahan penyebaran Covid-19 pada kegiatan sosial dan
budaya sebagaimana dimaksud dilakukan secara berkala dengan cara:
a. melakukan disinfeksi secara berkala pada tempat kegiatan;
b. melakukan deteksi dan pemantauan suhu tubuh setiap orang yang
memasuki tempat kegiatan serta memastikan yang hadir tidak sedang
mengalami sakit, atau menunjukan gejala suhu tubuh diatas normal,
batuk, pilek, diare, dan sesak nafas;
c. menerapkan pembatasan jarak antar setiap orang (physical distancing) yang
datang ke tempat kegiatan paling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter;
d. mewajibkan setiap orang yang hadir menggunakan masker; dan
e. melaksanakan anjuran cuci tangan dengan sabun dan/atau pembersih
tangan (hand sanitizer) termasuk menyediakan fasilitas cuci tangan yang
memadai dan mudah diakses oleh setiap orang;
f. kegiatan pertemuan serta mobilitas orang di ruang publik untuk acaraacara khusus (keagamaan, budaya, pernikahan, konser musik) harus diatur
dengan ketat dan tunduk pada pedoman dengan penerbitan izin pejabat
yang berwenang:
1) pertemuan dengan pengumpulan orang harus mematuhi protokol
keselamatan universal dan wajib terkait pencegahan penularan covid-19;
2) pertemuan yang diselenggarakan secara pribadi di ruang yang dikelola
secara pribadi yang tidak mematuhi aturan/protokol kesehatan akan
dibubarkan oleh institusi dibawah komando pemerintah daerah setelah
ditentukan oleh pihak yang berwenang bahwa pertemuan tersebut tidak
memperhatikan langkah-langkah keselamatan umum dan wajib yang
disebutkan diatas. Penegakan hukum dilakukan dengan menetapkan
hukuman dan/atau denda maksimum bagi pelanggar;
3) tetap menerapkan pemeriksaan suhu tubuh wajib di semua area
tertutup dan semi tertutup dan jika mungkin, termasuk area terbuka di
lokasi di mana dua orang atau lebih akan berkumpul;
4) tetap melakukan kegiatan-kegiatan protokol kesehatan untuk mencegah
penyebaran Covid-19 di lingkungan kerja:
a) batasi jumlah orang yang masuk, gunakan selotip area untuk
meningkatkan jarak fisik dan sosial terutama di antrian makanan;

b) hindari kontak fisik secara langsung: bersalaman, berpelukan, dan
lain sebagainya;
c) hindari penggunaan uang konvensional, gunakan transaksi secara
cashless;
d) gunakan marker di karpet dan bahan lantai lainnya untuk membuat
batas visual di sekitar meja, perisai plexiglass diantara meja yang
saling berhadapan dan tanda-tanda yang mengarahkan lalu lintas
berjalan dalam satu arah agar tidak ada penumpukan dan
pertemuan;
e) menyediakan sarana suci tangan menggunakan air dan sabun atau
pencuci tangan berbasis alkohol di berbagai lokasi strategis ditempat
acara;
f) gunakan tempat dan alat makan sekali pakai.
5) acara-acara olah raga dan konser musik diharapkan memprioritaskan
dilakukan tanpa penonton. Acara disiarkan langsung ke pemirsa di
rumah mereka, sehingga mereka dapat menontonnya di televisi atau
perangkat seluler.

BAB VII
PROTOKOL KESEHATAN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYEBARAN
COVID-19 PERGERAKAN ORANG DAN BARANG MENGGUNAKAN MODA
TRANSPORTASI
Dalam rangka mencegah penyebaran Covid-19, pengguna moda transportasi,
pengelola transportasi publik, dan usaha jasa akomodasi wajib menerapkan
protokol pencegahan penyebaran Covid-19.
a. Protokol Kesehatan bagi pengguna moda transportasi
1. Pengguna kendaraan mobil penumpang pribadi:
a) melakukan disinfeksi kendaraan setelah selesai digunakan;
b) menggunakan masker di dalam kendaraan;
c) membatasi jumlah orang paling banyak 50% (lima puluh persen) dari
kapasitas kendaraan; dan
d) tidak berkendara jika sedang mengalami gejala suhu tubuh diatas
normal, batuk, pilek, diare, dan sesak nafas.
2. Pengguna sepeda motor pribadi:
a) melakukan
digunakan;

disinfeksi

kendaraan

dan

atribut

setelah

selesai

b) menggunakan helm pribadi, masker dan sarung tangan; dan
c) tidak berkendara jika sedang mengalami gejala suhu tubuh diatas
normal, batuk, pilek, diare, dan sesak nafas.
3. Angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum, dan/atau moda
transportasi barang:
a) membatasi jumlah orang paling banyak 50% (lima puluh persen) dari
kapasitas angkutan;
b) melakukan disinfeksi moda transportasi yang digunakan secara
berkala;
c) menggunakan masker;
d) melakukan deteksi dan pemantauan suhu tubuh petugas dan
penumpang yang memasuki moda transportasi;
e) memastikan petugas dan penumpang moda transportasi tidak sedang
mengalami suhu tubuh diatas normal, batuk, pilek, diare dan sesak
nafas; dan
f) menjaga jarak antar penumpang (physical distancing) paling sedikit
dalam rentang 1 (satu) meter.
b. Protokol Kesehatan bagi Transportasi Publik:
1. pengelola harus memantau pelaksanaan tindakan keselamatan universal
dan wajib memantau dan mengelola jalur antrian/tiket angkutan umum,
area/kantor antrian/tiket, serta kebersihan interior kendaraan dan
masing-masing penumpang/pengemudi/kondektur masing-masing moda
transportasi umum.
2. penumpang di semua jenis kendaraan angkutan umum wajib mencuci
tangan atau membersihkannya sebelum naik kendaraan dan duduk di
kursi yang terpisah (mengatur jarak aman) dan setiap saat harus
menggunakan masker di stasiun dan di dalam moda transportasi.

3. pengelola harus mulai menggunakan mekanisme pembayaran ”tanpa
uang tunai” yang diharapkan akan meminimalkan risiko penularan.
c. Protokol Kesehatan bagi Usaha Jasa Akomodasi
1. wajib memasang wastafel/tempat cuci tangan pakai sabun/hand sanitier
di depan lobby dan di tempat-tempat strategis lainnya;
2. memastikan adanya himbauan jaga jarak dalam antrian;
3. petugas resepsionis dan chef wajib masker, faceshield dan sarung
tangan;
4. petugas security di gerbang masuk/entrance gate wajib pakai masker,
faceshield, sarung tangan dan menyiapkan thermo gun (pengukur suhu),
jika ditemukan dengan suhu ≥37,3oC (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5
menit), tidak diperkenankan masuk dan diminta untuk melakukan
pemeriksaan kesehatan. Pemeriksaan suhu berlaku juga untuk setiap
pekerja sebelum masuk kerja;
5. pengelola wajib memberlakukan pembatasan jumlah tamu kamar
maksimal 2 orang, dengan kecenderungan double bed dan tidak
diperkenankan ekstra bed;
6. di depan lift wajib ada alat pencet tombol lift (tisu/tusuk gigi/sejenisnya);
7. seluruh karyawan dan petugas wajib memakai masker;
8. seluruh chef dan waiters wajib menggunakan masker, faceshield dan
sarung tangan;
9. meja di restoran hotel wajib ada pembatas atau pengaturan jaga jarak;
10. pengelola wajib menyediakan tabung semprot disinfektan dan
melakukan penyemprotan secara berkala terhadap ruangan dan bendabenda tertentu yang sering disentuh orang setiap 4 jam sekali;
11. pengelola wajib menyediakan alat pelindung diri (APD) secukupnya
untuk mengantisipasi kejadian darurat;
12. wajib menyediakan posko kesehatan berkoordinasi dengan petugas dinas
kesehatan/puskesmas setempat; dan
13. pengelola menyediakan himbauan dan informasi tentang protokoler
kesehatan dan perkembangan Covid-19 dalam bentuk banner, pamplet
atau sejenisnya yang dipasang di lobby dan tempat-tempat strategis.

