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TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENGATURAN PELAKSANAAN PEKERJAAN DI LINGKUNGAN LOKA
PENGAMANAN FASILITAS KESEHATAN (LPFK) SURAKARTA DALAIM UPAYA

pENCEGAHAN pENyEBARAN CORONA y/RUS D/SEASE 2079 (COV|D_19)

Berpedoman pada Keputusan presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang penetapan

Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corcna Virus Disease 2O1g (Covid_19), untuk mencegah
penyebaran COVID-1g dan ditetapkannya COVID-1g sebagai pandemic gtobal oleh Badan
Kesehatan Dunia (WHO), serta untuk meningkatkan efektifitas kinerja organisasi dan pelayanan,

dipandang perlu untuk mengatur petunjuk teknis pengaturan pelaksanaan pekerjaan di

Ingkungan LPFK SuEkarta dalam upaya pencegahan penyebaran COVID-,19, sesuat oengan
ketentuan sebagai bedkut:

1. Surat Edaran Sekfetariat Daerah pemerintah Kota Surakarta NomorSOO/038 tanggal

08 Januari 2021 tentang Petunjuk Teknis pembatasan Sistem Kerja Aparatur Sipil

Negara Dalam Upaya Pengendalian penyebafan Corona Virus D/sease 2019

(Covid-19) di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta.

2. Kementerian Koordinator Bidang perekonomian Republik Indonesia Siaran pers No.

Hlvl.4.6/02iSET.lvl.EKON.3tO1t2O21 tentang pemerintah Mengatur Kembali

Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat, untuk Mengendalikan pandemi

Covid-'19.

Sehubungan dengan hal tersebut disampaikan kepada seluruh pegawai di LpFK Surakarta

sebagai berikut:

1. Bahwa LPFK Surakarta menerapkan bekerja dari rumah/tempat tinggalnya (work for
home) dan bekefla di kantor (work frcm ottce) guna meminimalisir terinfeksinya

COVID-19, sejak tanggal11-25 Januai2O2l dengan pembagian dan penjadwalan

diatur oleh masing-masing instalasi agar penyelenggaraan pelayanan tidak

terhambat.

2. Pegawai yang melaksanakan pekeiaan dari rumah/tempat tinggalnya (wotk for

,ome) diberikan tugas secara online, tidak diizinkan meninggalkan rumah/tempat

tinggalnya (wonk fot home) pada hari dan jam kerja kecuali dalam Keaoaan

mendesak, seperti misalnya untuk memenuhi kebutuhan terkait pangan, kesehatan,

ataupun keselamatan, dan harus melaporkanannya kepada atasan langsung.
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3. Pegawai yang melaksanakan pekeiaan oart rumah/tempat linggalnya (work for
home) harus dapat dihubungi setiap saat padajam kerja. Jika dalam waktu 60 (enam
puluh) menit tidak dapat dihubungi, kecuali alasan yang sah, akan dianggap tidak
masuk.

Bagi pegawai yang melaksanakan tugas pekerjaan di kantot (work from office) dan
dari rumah/tempat tinggalnya (work from home), metakukan fekam kehadrran
dengan absensi online melalui google form yang tetah disediakan.
semua pegawaiyang meraksanakan tugas pekerjaan dikantor (!vo rk from oftice) dan
dari rumah/tempat tinggalnya (wonk from home), harap menyerahkan laporan
kegiatan harian dan wajib mengisi E-Kinerja yang dinilaioleh atasan langsung.
Dalam menjalankan tugas kedinasan berpedoman pada Keputusan l\4enterl
Kesehatan Repubtik Indonesia Nomor HK.O1.O7lMENKES/32el2020 tentang
Panduan Pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2079 (COVID_i 9) di
Tempat Kerja Perkantoran dan Industri Dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha
Pada Situasi Pandemi, yaitu diantaranya sebagai berikut:

a. Mewajibkan pegawai menggunakan masker sejak perjalanan dari/ke rumah oan
selama di tempat keda.

D. Larangan masuk kerja bagi pegawai, tamu/pengunjung yang memiliki gejata
demam/nyeri tenggorokan/batuk/pjleldsesak nafas, dan tetap memberikan naK_

haknya bagi pegawai yang harus menjalankan karantina/isolasi mandiri.
c. Di pinlu masuk keia dilakukan pengukuran suhu dengan menggunakan

tnermogun.

d. Melakukan cucitangan disetiap selesai melakukan kegiatan
e. l\4enerapkan Physical Distancing dalam semua aktifitas kerja. pengaturan jarak

antar pegawai minimat 1 (satu) meter pada setiap aktifitas kerja.
f. Mengkampanyekan cerakan l\rasyarakat Hidup Sehat (cERlVlAS) melalui pola

Hidup Sehat dan Perjtaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di tempat kerja,
sebagai berikut:

L CuciTangan Pakai Sabun (CTPS)

2. Etika batuk

3. Olahraga dan anjuran berjemur matahari

4. Makan makanan dengan giziseimbang

5. Hindari penggunaan alat pribadi secara bersama seperti alat sholat. atat
makan dll.



Surat Edaran ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan dievatuasi
l€bih lanjut sesuai dengan kebutuhan.

Ditetapkan di Surakarta
I fl Januari 202'1
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