


d. Dasar
.1 ,. 

l. Instruksi Presiden (In.pres) Nomor 4 Tahun 2019 tentang Peningkatan
Ke1nampuan Dalam Mcncegab, Mendeteksi, dan Merespons Wabah
Penyakit, Pandemi Global, dan Kedaruratan Nuklir, Biologi, dan Kimia;

2. Keputusan Presiden Republik lndonesia Nomor 7 Tahu1, 2020 tentang
Gugus Togas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19);

3. Surat Edaran Gubernur Jawa Timur tanggal 13 Maret 2020 Nomor
443/4146/201.3/2020 perihal Peningkatan Kewaspadaan Covid-19.

e. Isi Edaran , 

l. Agar Pengusaha menciptakan stabilitas di lingkup usahanya sehingga
rnemberikan ketenangan kepada masyarakat dalam menyikapi siruasi
dan kondisi dampak dari Covid-19;

2. Sehubungan dengan penyebaran Covid-19 melalui kontak langsung
pada obyek-obyek yang terkontaminasi droplets atau cairan yang
mengandung virus dimaksud, maka Pengusaha agar mengajak
karyawannya untuk melakukan hal-hal sebagai berikut :
a. Senantiasa mengupayakan perilaku hidup bersih dan sehat serta

menjaga kebersihan lingkurlgan rumah dan sekitainya melalui:
1) Menerapkan gaya hidup sehat dengan mengkonsumsi makanan

yang sehat dan memperbanyak sayur dan buah serta minum aiJ·
putih minimal 8 (delapan) gelas sehari;

2) Olahraga secara teratur minimal 30 menit setiap hari;
3) Istirahat yang cuh.-up dan tingkatkan daya tahan tubuh;
4) Mendorong clan melaksanakan kebiasaan mencuci tangan

dengan air mengalir dan sabun atau meng,,o-unakan hand

sanitizer dan tidak menyentuh mata, hidung dan mulut sebelum
tangan tercuci dengan air dan sabun atau hand sani

t

izer;

5) Menerapkan etika batuk yang benar yaitu :
menggunakan masker saat sakit baruk, 

- menutup mulut dan hidung dengan lengan atas bagian dalam
ketika batuk, atau
menutup ml..liut dan h.idung dengan tisu ketika batuk dan
membuang tisu tersebut ditempat sampah.

b. Melakukan langkah-langkah pencegahan sebagai berikut:
1) Menunda perjalanan ke neg�a-negara dan dacrah-daerah

terjangkit Covid-19;

2) Bagi karyawan yang kembali dari negara-negara dan dacrah
daerah terjangkit Covid-19 supaya memeriksakan diri ke
fasilitas pelayanan kesehatan terdekat ;

3) Membatasi kontak seperti berpelukan atau jabat tangan serta
kontak dengan kerumuman massa yang banyak;

4) Menghindari kontak jarak dekat (minimal lmeter) dengan orang
yang batuk atau yang menderita infeksi saluran pemafasan
akut·

'

5) Karyawan yang mengalami gejala demam, batuk, pilek,
gang,,auan pemafasan, sakit tenggorokan, letih dan lesu wajib
memakai masker dan segera menghubungi layanan kesehatan
(Puskesmas, Klinik, Rumah Sakit, atau layanan kesehatan lain)
terdekat untuk mcndapatkan pengobatan;






