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Kepada Yth.
Pimpinan Perusahaanl BUMDIBUMN
di Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara
di

Lamp. :-

Hal

: Protokol Kesehatan COVID-'!9

Tempat
Sebagaimana perkembangan kebijakan penanganan kasus COVID-19

di

Kutai

Kartanegara serta dengan semakin membaiknya ketersediaan alat diagnostik baik berupa Rapid

Diagnostic Test (RDT) maupun pemeriksaan Polymerase chain Reaction (pcRf maka

dipandang perlu untuk melakukan penyesuaian terhadap Protokol Kesehatan bagi
Perusahaan yang menerapkan Crew Change secara rutin diwilayah Kutai Kartanegara. Hal ini
dilakukan dalam upaya pencegahan penularan COVID-19 yang berasaldari Pelaku Perjalanan.

Seperti kita ketahui bersama bahwa setiap personil Perusahaan/ BUMN/ BUMD yang
berasal dari kota lain dan akan bertugas di Kutai Kartanegara merupakan Pelaku Perjalanan.
Sehubungan dengan hal tersebut maka diharapkan dapat mematuhi hal-hal sebagai berikut

:

1. Melaporkan diri secara kolektif melalui perusahaan tempatnya bekerja,
2. Tidak sedang terinfeksi COVID-19 yang dibuktikan dengan
a. Tidak ada keluhan influenza like illness (demam, bafuk, pilek, sesak )
b. Polymerase Chain Reaction (PCR) menunjukkan hasilNEGATIF saat akan ditugaskan.
:

c.

Rapid Oiagnostic

lesf ( RDf

,)menunjukkan hasil NON REAKIIF dalam setidaknya 2

(dua) kali pemeriksaan yaitu H1 dan H7-10 (disesuaikan dengan karakteristik
sensitivitas dan spesifisitas alat RDT yang dipergunakan).

3.

Bagi karyawan yang memenuhi kriteria nomor 2padapoint a dan b dapat diijinkan langsung
bekerja dengan tetap menerapkan kaidah the New Narmal.

4.

Bagi karyawan yang memenuhi kriteria nomor 2padapoint a dan c dapat diijinkan langsung

bekerja dengan menerapkan kaidah the New Narmalserta mencatat nama-nama kontak
erat (interaksi)setiap hariselama 14 hari.

5.

Bagi karyawan yang tidak memenuhi kriteria nomor

2 pada point b maupun c wajib

menjalankan karantina 14 (empat belas) harisebelum mulai bekerja.
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Agar hal-hal tersebut di atas dapat dijalankan sesuai prosedur, maka Pimpinan
Perusahaan/ BUMNIBUMD diharapkan dapat menjamin kepatuhan seluruh karyawan terhadap
protokol kesehatan dalam rangka pencegahan penularan COVID-19

Demikian surat ini disampaikan untuk dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan.
Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.
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