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KEWASPADAAN DINI TERKAIT COVID - 19

(CORONAVIRUS DISEASE YANG MULAI TERJADI PADA TAHUN 2019)
DI LINGKUNGAN BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA

Yth.

1. Para Pejabat Eselon |

2. Para Pejabat Eselon II
3. Para Kepala BP3TKI/LP3TKI

di lingkungan BP2MI

Sehubungan dengan semakin merebaknya wabah Coronavirus Disease yang mulai terjadi pada tahun
2019 (Covid-19) dan untuk menghindari hal - hal yang tidak diinginkan, kami menghimbau kepada
seluruh pegawai di lingkungan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) untuk
memperhatikan hal — hal sebagai berikut:

1. Mempertimbangkan untuk perjalanan ke luar negeri, terutama di negara - negara terdampak
COVID-19.

2. Bagi pegawai yang baru selesai melakukan perjalanan ke luar negeri terutama negara — negara
terdampak COVID-19, diharapkan:
a. Mengisi Kartu Kewaspadaan Kesehatan (health alert card) yang disediakan oleh Petugas di

Bandara Internasional kepada penumpang yang datang dari luar negeri. Kartu Kewaspadaan
Kesehatan tersebut sebagai back up dan akses apabila selama 14 hari mengalami masalah
kesehatan bisa menghubungi rumah sakit terdekat, berobat kemana saja baik rumah sakit,
dokter praktek, maupun puskesmas dan akan segera ditangani oleh tenaga medis.

b, Membatasi interaksi baik dengan rekan kerja maupun pihak keluarga selama 14 hari sejak
kepulangan ke Indonesia, mengingat masa inkubasi penyakit sebab virus corona ini selama 7 —

14 hari. Pegawai yang bersangkutan diberikan ijin melaksanakan tugasdi luar kantor (penugasan
jarak jauh melalui online) selama 14 hari kalender terhitung sejak kepulangan ke Indonesia,
dengan mengirimkan salinan/ copy/ scan Kartu Kewaspadaan Kesehatan di Biro Organisasi dan
Kepegawaian melalui email ropeg@bnp2tki.go.id.

3. Melakukan perilaku hidup sehat dengan lebih sering mencuci tangan menggunakan sabun atau
alkohol (based hand rub / hand sanitizer), mengonsumsi makanan sehat sehari - hari guna
meningkatkan daya tahan tubuh, meminimalkan kegiatan di keramaian yang kurang diperlukan, dan
melindungi diri dan lingkungan dengan memakai masker.

4. Secara aktif melakukan upaya kewaspadaan influenza termasuk SARS dan COVID-19 di Unit

Kerja masing - masing dengancara:
a. Penyebaran informasi (literasi kesehatan) tanpa membuat panik.
b. Menyediakan fasilitas cuci tangan menggunakan sabun/hand rub berbasis alcohol di setiap

ruangan/ tempat-tempat strategis.

|



c. Meminta cleaning service lebih sering membersihkan meja, gagang pintu, papan tombol lift,
pegangan rel tangga, pegangan telepon dan lain-lain dengan disinfektan (larutan kaporit 0,1 %
sesuai standar WHO).

Demikian himbauan ini kami sampaikan, mohon kerjasamanya untuk pencegahan dan kewaspadaandini.
Terima kasih.

Jakarta, 2 Maret 2020


