
+++i+++\i\;.-i:;++,++++

BUPATI PANGANDARAN
PROVINSI JAWA BARAT

Parigi,16 Maret 2020

Kepada Yth :

1.    Pimpinan dan Anggota DPRD

2.    Forkopimda Kabupaten
Pangandaran

3. Para Kepala Perangkat Daerah
4. Kepala Lembaga/ lnstansi Vertikal

5. Kepala Lembaga Pendidikan Formal
Non Fomal

6, Para Kepala BUMN/ BUMD dan
Perusahaan Swasta

7. Para Kepala Desa
8. Ketua Organicasi Kemasyarakatan /

Lembaga Keagamaan dan Lembaga
lainnya

Di-

Pangandafan

SulIAT EDAJIAN
NOMOR : 443/974/SETDA/2020

TENTANG
PENCEGAHAN DAN PENIANGANAN

CORONA VIRUS DISEASE-19 (COVID-19) DI KABUPATEN PANGANDARAN

Menindaklanjuti  Surat  Edaran  Gubemur Jawa  Barat  Nomor:400/27/HUKHAM  tentang

Peningkatan   Kewaspadaan   Terhadap   Risiko   Penularan   lnfeksj   Corona   Vlru§   Disease-19

(Covid-19),   serta   dalam   rangka   menjaga   dan   melindungi   warga   masyarakat   Kabupaten
Pangandaran  dengan  memperhatifan  perkembangan  kasus  penyebaran  Covid-19,   berikut

beberapa hal untuk ditindaklanjuti :

A.     UMUM

1 .   Tidak dilakukan lockdown di Kabupaten Pangandaran keouali dianggap penting yang

ditetapkan kemudian sesuaj dengan kebijakan Bupati Pangandaran;

2.   Membatasi pelaksanacn  rapat/ pertemuan/ kegiatan luar ruangan yang mengumpulkan

banyak   orang   dengan   memperumbangan   urgensi   dan   harus   menempuh   standar

pencegahan  dengan  cara   menyediakan   Handsanitizel/  Antiseptik  seha   melakukan
skn.ning suhu tubuh dengan menggunakan Thermal Scanner/ Themal Gun;



3.   Bila ditemukan ada peningkatan suhu tubuh lebih besar atau coma dengan 38QC, maka

tidak diperkenankan mengikuti kegiafan tersebut.

4.   Tidak diperkenankan  rnelakukan  peria]anan  ke  Luar Negeri sampai  batas waktu  yang

akan ditentukakn kemudian.

5.   Dinas  Pariwisata  berkoordinasi  dengan  stakeholder parivisata  dan  mempereyaratkan

keterangan sehat dart KKP bagi turis mancanegara.

B.    KESEHATAN

1,    Agar  Rumah  Sakit  dan  Puskesmas  dj  Kabupaten  Pangandaran  untuk  melakukan

dcteksi, pencegahan, respon dan antisipasi munoulnya kasus  -  kasus dengan gejala

batuk,   filek,   demam   disertal   dengan   sesak   napas.   yang   berobat   di   fasyankes

Pemerintah dan S`rasta di Kabupaten Pangandaran. Baik di fasyankes primer maupun

di fasyankes rujukan.

2.    Jika ditemukan ka§us-fasus seperti pada angka 1  (satu) di alas pada fasyankes agar

djlakukan  tata  laksana,   isolasi,   dan  segera  difaporkan  secara  berienjang  sesuai

dengan sjstem surveilans kesehafan yang bertaku di Dinkes Kabupaten Pangandaran

untuk di teruskan ke Dines Kesehatan Provinsi Jawa Barat dan Droen P2P. Kemenkes,

3.    Jifa  ditemukan  kelompok  atau  klaster  dari  kasugrkasus  tersebut  di  wilayah  keria

Saudara  agar  dilakukan   investjgasi  dan   penanggufangan  sesuai   ketentuan  yang

berlaku untuk mencegah penularan dan penyebaran lebih lanjut dan agar tidak meluas

menjadi KLB/ Kejadian Luar Biasa.

4.    Agar seluruh jajalan fasilitas pelayanan kesehatan memantau  perkembangan kasus.

kasus pneumonia berat yang belum diketahui penyebabnya melalui media mainstream

dan media online untuk dapat melakukan langkahJangkah yang diperlukan.

5.     Rumah Sakit Rujukan terdekat dengan Kabupaten Pangandaran untuk kasLls Penyakit

Corona Vlrus Disease 2019 (Covid-19). adalah :

1)    RSUP Hasan sadikin Bandung

2)     RSUD Dr. Slamct Garut

3)     RSUD Gunung Jati cirebon

4)     RSTP Dr. H.A Rotinsulu Bandung

5)    RSTP R. Syamsudin sH Kofa sukabumi

6)     RSUDSukabumi

7)     RSUD lndramayu
8)    RSUDSubang

9)     RSUD Banyumas

10)  RSUD Prof. Dr. Margono Purwokerto

6.    Dalam  rangka  upaya  pencegahan  penularan  Covid-19  agar  melakukan  hal  sebagai

berikut :

1)    Menyediakan   akses  sarana  ouci  tangan   berupa  air  menga]ir  dan   sabun  atau

handsanjzEer di tempat-tempat umum area keria sepertj pintu masuk,  ruang rapat,

toilct, dan lain-lain.



2)     Membudayakan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) antara lain :

a)    Cuci tangan pakai sebun dengan air mengalir atau handsand.zer secara nJtin

b)    Batasi menyentuh vrajah (hidung, mulut dan mata) sebelum menouci tangan

c)    Terapkan  etika  batuk  (tutup  hidung  dan  mu]ut  dengan  tisu  atau  lengan  atas

bagian dalam)

d)    Gunakan maskerjifa batukfflu

e)    Batasi beriabat tangan

f)     Tingkatkan daya tahan tubuh dengan  konsumsi gizi seimbang, minum air yang
cukup dan akti\ritas fisik minimal 30 menit perhari

g)    Jaga jarak dengan rekan keria yang sedang demam/ batuk/ bersin
3)     Menyediakan tisu dan masker bagi orang yang memiliki gejala batuk/filek, demam.

4)    Menjaga   area   keria   dan   fasi]has   bersama   tctap   bersih   dan   higienis   dengan

membersihkan   permukaan   meja,   telepon,   keyboard   dan   alahafat   perkantoran

lainnya dengan desinfektan secara berkala

5)    Apabila terdapat orang yang mengalami gejala demam lebih dari 38 derajat celcius,

pilek/  batuk/  nyeri  tenggorokan/  sesak  napas  agar segera  menghubungi  petugas
kesehafan

6)    Memperbanyak dan menyebariuaskan  informasi pencegahan  penyebaran Covid-19

di  saluran/media  komunikasi  internal.  Media  informasi  dapat  diunduh  melalui  link:

http://promkes.kemkes.go.id/kumpulan-flyer-pencegahan-virus¢orona.

7)    Masyarakat    agar    berpertisifasi    aktif    untuk    memantau    perkembangan    dan

melaporkan kepada pusat informasi dan koordinasi melalui call center Pangandaran

119/ 085320643695.

8)     Pctugas yang dapat diliubungi

No NANA JABATAN HP

1 Heni Mulyani, AM.Keb Kepala Seksi Surveilans
082117271069Dan lmunisasi

2 Aris Setiawan,S.Kep,.Ners Kepala Seksi Pelayanan 08221 9325664Kesehafan Rujukan

3 Ega Nurmala, SKM Staf Seksi Surveilans 085353620630Imuniasi

4 Septania Nureahyani, SKM Staf Seksi P2PL Dinas 085322506961Kesehatan

7.    Seluruh  masyarakat  Kabupaten  Pangandaran  agar  meningkatkan  ke`raspadaan  dirt

dengan  berprilaku  hidup  bersih  dan  sehat  di  berbagai  tempat,   serta  menghindari

kerarnaian dan pep.alanan tidak penting;

8.     Meminta seluruh  Kepala Dinas/ Perangkat Daerah dan segenap Aparanlr Sipil Negara

dibawahnya,   perusehaen,   pengelola  hotel,  terminal,  bandara,  pelabuhan,  1llJ  dan

segenap  tokoh   masyarakat   Kabupaten   Pangandaran   agar  konsisten   memberikan

contoh  kepada masyarakat luas  mengenai  praktik dan  budaya Pola  Hidup  Bersih  dan

Sehat   (PHBS)   sesuai   dengan   pedoman   yang   dibeiikan   Kementerian   Kesehatan

Republik Indonesia dan berperan aktif meningkatkan  kevraspadaan dan kesiapsiagaan

dalam pencegahan Covid-19:

3



9.    Meminta   agar   segenap   masyarakat   Kabupaten    Pangandaran   secaTa   konsisten

rnenerapkan   berbagal  tindakan   pencegahan   penularan   penyakit   khususnya  infeksi

Covid-19 baik untuk diri sendiri, keluarga maupun masyarakat terdekat;

10.  Selama   pandemi   Covid-19   dianjurkan   kepada   seluruh   lapisan   masyarakat   yang

mengalami sakit atau  kondisi  badan tidak dalam keadaan  bugar untuk tctap di  rumah

dan memeriksakan dirt segera ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat;

11.  Seluruh  masyarakat di Kabupeten  Pangandaran yang  mengalami gejala infeksi  Covid-

19  atau  memiliki  anggcta  keluarga  serumah  yang  mengalami  gejafa  serupa  diminta

untuk    melaporkan    ke    call    center    119    dan    liotline    Kabupaten    Pangandaran

085320643695;

12.  Meminta seluruh kepala dinas/ Perangkat Daearah dan segenap Aparatur Sipil Negara

dibawahnya  untuk  sementara tidak  melakukan  perialanan  dinas  ke  luar daerah  yang

tidak urgent dan membatalkan rencana penerimaan ketia dari luar daerah;

13.  Selama   masa   pandemi   Covid-19   diminta   kepada   Rumah   Sakit   dan   Puskesmas

seKabupaten  Pangandaran  untuk  me[akukan  penanganan  bagi  pasien  Covid-19  yang

terdcteksi;

14.  Menghentikan sementara kegiatan pelayanan Post Pelayanan Terpadu (Posyandu) dan

Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu);

15.  Sumber informasi resmi terkait Covid-19 dikeluarkan oleh Dinas Kesehafan.

C.    PENDID]KAN

1.   Kegiatan  belajar mengajar baik  intra  maupun  ekstrakurikuler serta  Madrasah  Diniyah

di[aksanakan  di  rumah  masing  -  masing  (belajar  di  rumah),  mulaj  tanggal  16  Maret

sampai dengan 28 Maret 2020.

2.   Kepala  satuan  pendidikan  agar  menugaskan  setiap  guru  untuk  memberikan  tugas/

pembelajaran jarak jauh  kepada  seluruh  peserfa  didik yang  belajar di  rumah  sebagai
mana angka 1 (satu) di alas.

3.   Dalam  pemberian  tugas  /  pembelajaran  jarak  jauh  yang  diberikan  oleh  guru  agar

menyampaikan materi tambahan tenfang Covid-19.

D.    PERANGK^T DAEIRAH

1.   Menunda  kegiatan  periaJanan  dinas  [uar  daerah  sampai  dengan  batas  waktu  yang

ditentukan kemudian kecuali untuk pecalan dinas yang dianggap urgen dan tidak bisa

dltunda dapat dllaksanakan seljin Bupati:

2.   Menjadwal ulang  kunjungan  ketja dari daerah  lain  ke kabupaten  pangandaran sampai

dengan batas waklu yang difentukan kemudian.

3.   Membatasi  penyelenggaraan  kegiatan  yang  melibatkan  orang  banyak kecuali  agenda

acara   yang   tidak   bisa   ditunda   dapat   diLaksanakan   dengan   pemenuhan   standar

pencegahan dan penanganan kesehatan.
4.   Membatasi   pemanfaatan   area   publik   yang   dikelola   oleh   Pemerintah   Kabupaten

Pangandaran:
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5.   Menyediakan Handsanifeer/An8.sepfr.k, 8abun penouci tangan dan alat pengukur suhu

tubuh  bagi  instansi  yang  menyelenggarakan  pelayanan  publik  serta  penyelenggara

kegiatan yang melibatkan banyak orang.

6.   Penundaan  penggunaen mesin Absensi (fnger pr.no di setiap PeTangkat Daerah dan

diganti  dengan  absensi  manual  kecuali  bagi  yang  memiliki  mesin  absensi  dengan

fasjlitas pemindai  iris mata sampai dengan batas `raktu yang ditentukan kemudian;

7.   Pelaksanaan  ape]  pagi  secara  selektif  sesuaj  pertimbangan  dan  kebutuhan  masing-

masing Perangkat Daerah sampai dengan batas waktu yang ditentukan kemudian.

8.   Menghimbau  kepada  pegani yang  sakit  dengan  gejala  batuk,  filek,  demam  disertai

dengan   sesak   napas   untuk   tidak   melakukan   kontak   dengan   orang   lain   dan

menggunakan masker.

9.   Menginstruksikan  kepada  pegawai  untuk  menghindari  atau  meminimalisir  kontak fisik

secara langsung, seTta mengganti kebiasaan  bersafaman dengan care lain yang tidak

memerlukan kontak fisik secara langsung.

10. Melaksanakan   moniton.ng   dan   evaluasi   alas   pelaksanaan   surat   edaran   ini   serta

menyampaikan    laporan    pelaksanaannya    kepada    Bupati    Pangandaran    melalui

Sekretaris Daerah.

E.     KEVVILAYAHAN

1.   Camat dan  Kepala  Desa diminta  untuk melaksanakan sosia]isasi  kepada masyarakat

agar tetap tenang, selalu `A/aspada dan tidak panik, serta tidak melakukan aksi borong

maskerf handsanitizer, sembako dan kebutuhan fainnya;

2.   Camat dan Kepala Desa diminta untuk melaksanakan sosialisasi kebersihan [ingkungan

melalui   tindakan   pembersihan/   penoucian   dengan   dctergent/   sabun/   desinfektan

terhadap alatralat atau sarana yang djsentuh banyak orang;

3,   Camat  dan   kepala  desa  agar  segera  menganjurkan   kepada  masyarakat  apabila

terdapat   orang    yang    mengalami    batukffilek   yang    disertai    sesak    nafas    untuk

memeriksakan ke fasilitas kesehatan terdekat;

4.   Membatasi  pemberian  izin  untuk  sementara  berbagai  kegiatan  yang  diadakan  oleh

pemerintah kabupaten pangandaran dan atau pihak Ealn yang melibatkan banyak orang.

F.     PELAKU USAHA

1.   Melakufan   sosialisasi   dan   edukasi   tentang   pandemik   covid-19   kepada   seluruh

karyavran  di  lingkungan  kerianya  masing-masing  dengan  utik  beret  sefalu  menjaga

kebersihan  lingkungan  melalui  tindakan  pembersihan/  penoucian  dengan  detergent/

sabun/ desinfelctan teitiadap alat-alat atau carana yang disentuh banyak orang seperti

pegangan pintu, tombol lift, kamar mandIAolet, dll.

2.   Menyediakan handsanjfrer/ anziseptr`*,  sabun pencuci tangan dan alat pengukur suhu

tubuh bagi para pelaku usaha hotel/ restoran;

3.   Toto modem agar menjual sembako di selasa[/ halaman toko.

4.   Merumahkan  karyawannya  yang  sakit  demam,  flu,  batuk,  pjlek  dan  dfanjurkan  untuk

segera memeriksakan dirt ke fasilitas pelayanan kesehatan dan menggumakan masker.
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G.    DLJKUNCAN  ANGGARAN

1.    Mengoptimalken anggalan kegiatan yaTig tersedie dj masing-masjng perangkat daetah

serfe melakukan kcordinasi dengan perferintah provinsj dan pemeriThah pusat dafam

upaya pencegahan dan peirmganan Covid-19.

2.    MengoptimaJkan    partisl.pasi.    masyarakat   dan   dunia    usaha   lmelalui   dana   CSR/

sLimbangan pihak ketiga dalan upaya pencegahan dan penanganan Covid-19.

Surat  Edaran  ini  dinyafakan  behaku  sejak  tanggal  ditert)itkan,  dan  afan  dievaluasi

dalam jangka vraklu 14 (empat belas) hart sesuai dengan perkembengan pandemi Covid-19.

Demikian  surat  edaran  inj  disampaikan  untuk  rnenjedi  perhatian  dan  difaksanakan

dengan penuh tanggung ja`rab.

Tembusan :
Yth :   1 . Menteri Keschafan Rl di Jakarta;

2. Mentori Dalam Negeri di Jakarta;
3. Gubemur Ja`ma Barat di Bandung;
4. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Banal di Bandung;
5. Wdkil Bupat Pangandaran.


