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1. Sementara tidak keluar rumah selama
PSBB.

2. Semua kebutuhan / keperluan dari luar
rumah dilakukan melalui media telepon
atau online.

3. Keluar rumah adalah pilihan terakhir,
hanya untuk urusan yang sangat
penting dan tidak dapat ditunda.

4. Lakukan hal-hal yang produktif dan
bermanfaat.

5. Jaga kesehatan dan
tingkatkan kualitas keimanan.

6. Manfaatkan waktu menikmati
kebersamaan dengan keluarga (quality
time).

7. Bersihkan rumah dan pekarangan
secara rutin.

8. Ingatkan anggota keluarga untuk
selalu menjaga diri dari bahaya virus
korona dengan tetap tinggal dirumah
dan menerapkan protokol kesehatan
(pakai masker, jaga jarak, cuci tangan)

Anda seorang pelajar atau mahasiswa
1. Anda dapat belajar di rumah melalui

media online (internet), TV, radio,
melalui video comference, diskusi
melalui grup di medsos atau melalui
buku pelajaran dan lain-lain.

2. Anda punya banyak waktu untuk belajar
mandiri di rumah.

3. Tingkatkan pengetahuan
dan keahlian anda dengan
banyak berlatih di rumah dan
perbanyak kegiatan litersi.

4. Ini waktunya anda berinovasi dan
berkreatifitas, kembangkan
pengetahuan dan keterampilan anda.

Anda seorang karyawan
1. Pastikan perusahaan/kantor anda

menerapkan aturan bekerja di rumah
(work from home / WFH).

2. Atur waktu dan beradaptasi dengan
suasana rumah, sehingga anda bisa
bekerja lebih produktif.

3. Jika profesi anda mengharuskan anda
bekerja di tempat kerja/kantor,
pastikan :

 memakai masker, menjaga jarak
(physical distancing) secara ketat,
selalu mencuci tangan setelah
menyentuh sesuatu.

 Selalu bersihkan
lingkungan tempat kerja
secara rutin.

 Ingatkan selalu rekan kerja dan
pimpinan untuk selalu menerapkan
protokol kesehatan dan himbauan
pemerintah.

 Kalau anda sakit, minta izin kepada
atasan untuk tidak masuk kerja dan
anda harus segera berobat ke
dokter.

Ketentuan tetap di rumah
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Anda seorang pelayan pada
front desk/ meja informasi / costumer care

1. Anda diwajibkan selalu
mempergunakan masker dan menjaga
jarak ketika berkomunikasi dengan
pelanggan/tamu, disarankan
penggunaan kaca pembatas.

2. Menyediakan hand sanitizer di meja
atau tempat cuci tangan disekitar ruang
kerja.

3. Menyarakan tamu/pelanggan
mempergunakan masker sebelum
memberikan layanan.

4. Pergunakan pelindung/sarung tangan
untuk menghindari kontak langsung
dengan benda/barang dari
tamu/pelanggan.

Anda seorang penyedia jasa kecantikan /
salon/penjahit

1. Karena anda kontak langsung dengan
pelanggan maka:

 Wajib menggunkan masker dan
pelindung/sarung tangan;

 Pastikan pelanggan anda dalam
kondisi sehat dan suhu tubuhnya
normal, tidak melayani pelanggan
yang demam, batuk dan pilek;

 Pastikan pelanggan juga
mempergunakan masker dan
pelindung/sarung tangan;

 Menyediakan hand
sanitizer atau tempat cuci tangan
disekitar tempat kerja;

 Membersihkan tempat kerja dan
alat-alat kerja secara rutin dengan
disinfektan.

 Untuk bahan atau alat bantu
tertentu hanya dipakai untuk satu
kali pakai saja.

Anda seorang pedagang
1. Anda tetap bisa berdagang selama

penerapan PSBB, dengan ketentuan:
 Menyediakan tempat cuci tangan di

lapak/warung/tokoh/ tempat usaha;
 Mengatur jarak antrian atau tempat

duduk (physical distancing) pada
tempat usaha;

 Atur sistem layanan agar tidak
menimbulkan antrian panjang;

 Apabila tempat usaha anda berupa
ruangan tertutup, pastikan suhu
badan pelanggan dalam kondisi
normal sebelum memasuki ruangan
(dengan thermo gun);

 Menyarankan pelanggan
agar menggunakan masker;

 Pergunakan pelindung/sarung
tangan jika barang dagangan anda
adalah makanan atau bahan
pangan terutama ketika kontak
dengan barang dagangan;

 Hati-hati, uang tunai bisa menjadi
wadah penyebaran virus, sedapat
mungkin lakukan transaksi secara
non tunai (cashless).
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Anda seorang petani
1. Anda dapat bekerja seperti biasa

dengan mempergunakan masker dan
pelindung/sarung tangan ketika kontak
dengan tanaman dan ternak/ikan;

2. Pastikan lingkungan
kerja bersih dan tersedia
tempat cuci tangan.

Anda seorang pelaku usaha / enterpreneur
1. Apapun bidangnya, usaha anda tetap

bisa berjalan, dengan ketentuan:
 Kalau bisnis anda bisa dijalankan dari

rumah, kembangkan sistem kerja
work from home, sehingga semua
karyawan atau sebahagian bisa kerja
di rumah;

 Kalau bisnis anda tidak
memungkinkan karyawan kerja dari
rumah maka pastikan hal-hal sebagai
berikut:
 Anda bertanggung jawab

menjaga keselamatan semua
karyawan dari bahaya virus
korona;

 Menerapkan
protokol kesehatan tentang
pencegahan virus korona;

 Menyediakan sarana
kesehatan dan perlengkapan
pelindung diri bagi karyawan
dan pelanggan;

 Mentaati ketentuan tentang
jam kerja dan ketentuan
tenaga kerja.

 Pastikan bisnis anda aman dan
meminimalkan resiko penyebaran
virus korona;

Anda seorang tokoh
masyarakat/ulama/cerdik pandai

1. Mari bersama selamatkan masyarakat
kita dengan mengedukasi mereka dalam
berbagai kesempatan dan cara,
memberikan himbauan, dorongan,
motivasi dan keyakinan sehinggah
timbul kesadaran masal untuk
memerangi virus korona dengan
memutus mata rantai penyebaran virus
ini melalui penerapan PSBB dan
menerapkan protokol kesehatan;

2. Memberikan contoh dan
ketauladanan dalam masyarakat
terutama dalam menerapkan pola
hidup sehat, memakai masker,
mengatur jarak dan cuci tangan
sehinggah menjadi budaya yang
efektif memutus mata rantai virus ini.

Anda seorang pengangguran atau baru saja
kehilangan pekerjaan

1. Jangan berputus asa, dalam kesulitan
ada kemudahan, sebenarnya banyak
peluang baru dalam kondisi sulit ini, asal
anda mau mencoba;

2. Pemerintah berupaya membantu
melalui berbagai program terkait
bantuan dalam kondisi sulit ini, cari
informasi dan daftarkan diri anda;
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Anda sedang di luar rumah
1. Apapun urusan anda di luar sana, segera

dan langsung pulang begitu selesai;

2. Pastikan anda selalu memakai masker;

3. Jangan menyentuh benda asing apapun,
bisa saja virus ada disana, pastikan anda
segera cuci tangan, atau pergunakan
pelindung/ sarung tangan;

4. Jika anda naik kenderaan
umum roda empat, jaga
jarak duduk dan pastikan kapasitas
kenderaan hanya 50% yang boleh
diisi, ingatkan pengemudi;

5. Jangan membonceng kenderaan roda
dua orang lain, kalau anda membawa
kenderaan roda dua, anda hanya
boleh membonceng keluarga yang
tinggal satu rumah, dan pastikan anda
pakai helm dan sarung tangan;

Anda seorang baru saja kontak dengan orang
positif korona atau pulang dari luar kota

terdampak
1. Segera bersihkan diri anda dan lakukan

isolasi mandiri, jaga kesehatan dengan
melakukan pola hidup sehat;

2. Segera periksakan diri anda ke dokter
kalau ada keluhan sakit (demam, pilek,
batuk, sesak nafas dan lain-lain);

3. Jaga jarak dan hindari kontak dengan
keluarga terdekat maupun orang lain;

4. Selalu pergunakan masker walaupun
di kamar.

Anda adalah pasien dalam pengawasan atau
positif korona

1. Selalu berfikir positif, penyakit ini bisa
disembuhkan anda harus yakin;

2. Jaga jarak dan hindari kontak dengan
keluarga terdekat maupun orang lain,
laksanakan semua protokol kesehatan;

3. Ikuti semua prosedur dan tindakan
medis yang dilakukan oleh petugas
medis dan dokter;

4. Kami semua mendukung anda, tim
medis akan melakukan yang terbaik
untuk kesembuhan anda.


