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SURAT EDARAN

TENTANG

KEWASPADAAN DAN PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID.19

BANJARMASINDI POLTEKKES KEI\,1ENKES

i\lenindaklanluti Surat Edaran Kementerian Kesehatan Republik lndonesja Nomor

HK.02.01/l,4ENKES/199/2020 tentang kom!nikasi penanganan Coronavirus Disease

(Covldl9) dan Surat Edaran Kementerian Pendidlkan dan Kebudayaan Republik lndonesia

Nornor 3 Tahun 2020 tentang pencegahan penyebaran corona virus disease serta lnstruksi

Kepala Badan PPSDI\l Kesehaian Kemenkes Republik lndonesia, maka Direktur Poltekkes

Kemenkes Banjarmasin menetapkan langkah-langkah kewaspadaan dan pencegahan

penyebaran infeksi Covid-19 sebagai berikut :

1. Menarik mahasiswa Poltekkes Kemenkes Banjarmasin yang sedang paaktik di

Rs/KlinildKomunitas dan lnstansi lainnya- Ketua Jurusan dan Ketua Program Studj

masing-masing jurusan melakukan proses komunikasi dan koordinasi penarikan

mahasiswa tersebut.

2. Terhitung sejak tanggal 16 N,4aret 2020 sarnpai dengan 30 Maret 2020 pembelajaran

teon dan praktik laboratorium di kampus akan dilakukan dari rumah dengan

menggunakan sistem e-leaming/ sistem daring. Para Kelua Jurusan dan Ketua Program

Studi diminta untuk memberikan dukungan yang dibutuhkan oleh Dosen dan I\,4ahasiswa

dalam pembelajaran tersebul-

3. N,,lenlrnda atau membatalkan penyelenggaraan kegiatan yang menimbulkan kerumunan

banyak orang seperti seminar, workshop, pelatihan dan acara lainnya sampai dengan

adanya informasi terbaru dari Kementerian Kesehatan Rl.

4. Aparalur Sipil Negara (ASN) tetap masuk kerja sebagaimana biasanya sambil

rnenunggu instruksi dan perkembangan lebih lanjut dari Kementerian Kesehatan Rl.

5. Menghimbau kepada seluruh pegawai dan mahasiswa Poltekkes Kemenkes

Banjarmasin untuk meminimalis;r kegiatan dilirar rumah dan menghindari kerumunan

banyak orang yang tidak memungkinkan dilakukan undakan kewaspadaan dan

pencegahan penularan.



Jika ada ASN atau mahasiswa yang merasakan gejala serupa covid-19 seperti demam

dengan suhu tinggi, batuk pilek disertai sesak nafas maka segera melakukan

pemeriksaan kesehatan ke fasilitas pelayanan kesehatan dan melaporkan diri ke Ketua

Jurusan atau Kepala Program Studi atau bagian kepegawaian dan selanjutnya

dilaporkan secara b€rjenjang.

7. Menghimbau seluruh civitas akademika (dosen, tenaga pandidikan dan mahasiswa)

Poltekkes Kemenkes Banjarmasin untuk menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat

{PHBS) dalam kegiatan sehai-hari.

B. Seluruh mahasiswa diminta untuk menginfomasikan kepada orang tua atau wali bahwa

sejak tanggal 16 Maret 2020 sampai dengan 30 Maret 2020 keberadaan l\,4ahasiswa

dirumah bukan libur perkuliahan tetapi melaksanakan perkuliahan seca.a online.

Demikian edaran ini disampaikan u.tuk diketahui dan dilaksanakan dengan sebaik-

baiknya. Atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Direktur,

. Hi Mahpolah:(,l.Kes.
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