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#JabarTanggapCovid19

Melaksanakan kegiatan deteksi, pencegahan, respon dan antisipasi

penularan infeksi Covid-19.

Melaksanakan sosialisasi risiko penularan infeksi Covid-19 beserta upaya

pencegahan dan pengendalian di unit kerja masing-masing.

Meningkatkan koordinasi dalam pencegahan dan penanggulangan Covid-19.

Menunda penyelenggaraan kegiatan yang berdampak pada pengumpulan

massa.

Menunda penyelenggaraan studi banding ke dalam maupun luar negeri,

seminar dan kegiatan sejenis lainnya.

Menerapkan standar pencegahan Covid-19 di lingkungan kerjanya.

Menyediakan sarana untuk cuci tangan dengan menggunakan air dan sabun

atau pencuci tangan berbasis alcohol di berbagai lokasi strategis di tempat

kerja sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan.
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#JabarTanggapCovid19

Menginstruksikan kepada pegawai untuk melakukan perilaku hidup bersih

sehat (PHBS).

Membersihkan ruangan dan lingkungan kerja secara rutin (minimal 1 kali

sehari) dengan disinfektan.

Melakukan pemantauan absensi (ketidakhadiran) pegawai. Apabila diketahui

terdapat pegawai yang tidak hadir karena sakit dengan gejala Covid-19,

disarankan untuk segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan.

Menghimbau kepada pegawai yang sakit dengan gejala Covid-19 untuk

mengisolasi diri di rumah, tidak kontak dengan orang lain dan menggunakan

masker.

Tidak memberlakukan penerapan hukuman/sanksi bagi yang tidak masuk

karena sakit.

Apabila terdapat ketidakhadiran pegawai dengan jumlah besar karena sakit,

segera berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat.

Mengalihkan tugas pegawai yang absen kepada pegawai lainnya yang dapat

menggantikan tugas pegawai yang bersangkutan.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.



#JabarTanggapCovid19

Melakukan skrining awal terhadap pegawai yang mempunyai keluhan sakit

yang berkaitan dengan Covid-19.

Memastikan makanan yang disediakan di lingkungan kerja atau kantin

merupakan makanan yang sehat dan sudah dimasak sampai matang.

Menghimbau seluruh pegawai untuk tidak berbagi makanan, minuman

termasuk peralatan makan, dan alat musik tiup untuk mencegah penularan.

Menginstruksikan kepada pegawai untuk menghindari kontak fisik secara

langsung, seperti salaman, cium tangan, berpelukan dan lainnya.

Melakukan skrining awal berupa pengukuran suhu tubuh terhadap semua

tamu yang datang ke unit kerja.

Tidak melakukan pengantaran dan penjemputan ke kantor bagi pegawai dan

keluarganya yang telah bepergian ke negara dengan transmisi lokal Covid-19.
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Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan
dengan sebaik-baiknya.
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“PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN

CORONAVIRUS DISEASE-19 (COVID-19)

DI JAWA BARAT”



#JabarTanggapCovid19

Memutuskan:

Menetapkan infeksi Coronavirus Disease-19 (Covid-19) di Jawa Barat

sebagai pandemi.

Untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan Coronavirus Disease-19

(Covid-19) di Jawa Barat, dilaksanakan peningkatan kewaspadaan dini,

kesiapsiagaan, serta tindakan antisipasi pencegahan, deteksi, pengobatan,

dan respon lain yang diperlukan.

Pembiayaan yang diperlukan untuk Pencegahan dan Penanggulangan

Coronavirus Disease-19 (Covid-19) di Jawa Barat sebagai dimaksud pada

Diktum KEDUA, bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Provinsi Jawa Barat dan sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
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GUBERNUR JAWA BARAT

INSTRUKSI GUBERNUR JAWA BARAT

#JabarTanggapCovid19

“PENGAMBILAN SPESIMEN

CORONAVIRUS DISEASE-19 (COVID-19)”



Kepala Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi Jawa Barat melaporkan
pelaksanaan Instruksi ini kepada Gubernur Jawa Barat.

KESATU
Melaksanakan pengambilan spesimen terhadap kontak erat kasus
Covid-19, dengan prosedur pelaksanaan sebagai berikut:

Pengambilan spesimen kepada setiap sampel dilakukan oleh Dinas Kesehatan
Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat/UPTD Laboratorium Kesehatan
Provinsi Jawa Barat dan Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah Kabupaten/
Kota/Labkesda Kabupaten/Kota;

a.

c.

b. Spesimen yang diambil dari setiap sampel sebanyak 2 (dua) set spesimen,
dengan ketentuan 1 (satu) set spesimen dikirim ke Balitbangkes Kementerian
Kesehatan, dan 1 (satu) set spesimen dikirim ke Laboratorium Kesehatan
Provinsi Jawa Barat, untuk diperiksa, bekerja sama dengan Institut Teknologi
Bandung dan Universitas Padjajaran; dan

Pengiriman spesimen ke Balitbangkes Kementerian Kesehatan dan Laboratorium
Kesehatan Provinsi Jawa Barat, dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota.

KEDUA

#JabarTanggapCovid19
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#JabarTanggapCovid19

Bupati/Wali Kota:
Kepada seluruh

Melaksanakan kegiatan deteksi suhu dengan menggunakan thermal gun di

Bandara, Pelabuhan, Stasiun Kereta Api, Terminal, Mall, Hotel, Tempat

Wisata, Panti Sosial, Gedung Perkantoran, Apartemen/Rusun, Fasilitas

Kesehatan, Pasar Rakyat dan tempat umum lainnya;

Melaksanakan pencegahan, respon dan antisipasi penularan infeksi Covid-19

secara mandiri dengan mengerahkan sumber daya dan sumber dana yang ada

sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Melaksanakan sosialisasi risiko penularan infeksi Covid-19 beserta upaya

pencegahan dan pengendalian di Daerah Kabupaten/Kota masing-masing;

Mensinergikan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dalam

pencegahan dan penanggulangan Covid-19;

Menugaskan seluruh Kepala Perangkat Daerah di Kabupaten/Kota untuk

meningkatkan koordinasi dalam pencegahan dan penanggulangan Covid-19;
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#JabarTanggapCovid19

Bupati/Wali Kota:
Kepada seluruh

Mengkaji ulang penyelenggaraan kegiatan yang berdampak pada

pengumpulan massa dalam jumlah besar;

Meninjau kembali perijinan yang sudah diterbitkan dan tidak mengeluarkan

perijinan baru terhadap perkumpulan (pertemuan/pertunjukkan) massa

dalam jumlah besar;

Menunda penyelenggaraan studi banding ke dalam maupun luar negeri,

seminar dan kegiatan sejenis lainnya;

Membuat jejaring komunikasi 24 jam (hotline) yang dapat dihubungi oleh

masyarakat setiap hari; dan

Menerapkan standar pencegahan Covid-19 di lingkungan instansi pendidikan,

kesehatan, transportasi publik, terminal, dan tempat umum lainnya.
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#JabarTanggapCovid19

Standar Pencegahan Covid-19 di Area Institusi Pendidikan;

Standar Pencegahan Covid-19 di Bidang Kesehatan;

Standar Pencegahan Covid-19 di Sarana Transportasi dan Area Publik; dan

Standar Pelaksanaan Komunikasi Publik.

1.

2.

3.

4.

Berkaitan dengan hal tersebut, terlampir ketentuan standar
pencegahan Covid-19 yang dapat dijadikan referensi, meliputi:

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan
dengan sebaik-baiknya.
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#JabarTanggapCovid19

Sebagai upaya dalam menjaga dan melindungi masyarakat serta
mengantisipasi penyebaran Covid-19, maka:

Menutup sementara penggunaan fasilitas Gedung Sate,
Gedung Merdeka, Gedung Pakuan, Museum Gedung
Sate dan Gedung-gedung lainnya di Lingkungan
Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat untuk
dipergunakan kegiatan umum;

Menunda sementara kegiatan-kegiatan yang melibatkan
pengerahan massa di lingkungan Pemerintah Daerah
Provinsi Jawa Barat.

1.

2.

Poin tersebut dimulai dari tanggal 14 Maret 2020 sampai dengan
28 Maret 2020 (14 hari). Demikian untuk menjadi maklum.
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Arahan Gubernur
Emil untuk Unsur
Pendidikan terkait
Siaga Covid-19



Gedung Pakuan, 15 Maret 2020

2. Siswa/i akan belajar di rumah dengan kurikulum yang telah
ditetapkan oleh Gubernur Jawa Barat, yaitu
Kurikulum Covid-19.

3. Orang tua dimohon melakukan pengawasan dan
memastikan putra/putrinya melakukan pembelajaran
di rumah.

4. Penyelenggaraan Ujian Nasional (UNBK) dan Ujian Sekolah
(USBK) ditunda sementara waktu hingga waktu yang
ditentukan kemudian.

Meniadakan aktivitas belajar dan mengajar disekolah dan
digantikan dengan "Belajar dari rumah" dari jenjang PAUD
hingga Sekolah Menengah Atas (SMA) selama 2 (dua) minggu.
Efektif mulai 16 - 29 Maret 2020.

1.


