
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tabun 1958 tentang Pembentukan
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BUPATILOMBOKBARAT,
Menimbang: a. bahwa untuk mewujudkan ketentraman, ketertiban umum

dan memberikan perlindungan kepada masyarakat eli maea
pandemi Corona Virus Disease-20J9 (COVID.J~ perlu
mengatur tentang Pelaksanaa Ketentraman dan Ketertiban
Umum di Masa Panderoi Corona Virus Disease-2019 (COVID-
19)_

b. babwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Pelaksanaan Ketentraman dan Ketertiban Umum eli Masa
Pendemi Corona V-uusDisease-20 19 (COVID-I 9 )_

PELAKSANAANKETENTRAMANDANKETERTIBANUMUM
01MASAPANOEMICORONA VIRUSDISEASE-20 19 (COVID-19 )

PERAT'URANBUPATILOMBOKBARAT
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TENTANG
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dan memberi~memberikan ketentraman, mewujudkan ketertiban umum
perLindungan bag! masyarakat di masa pandemi Couid·19.

BAB II
MAKSUDDANTUJUAN

Pasal2
Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adaJah untuk memberikan
ketentraman, mewujudkan ketertiban umum dan memberikan pertindungan
bagi masyarakat di rnasa pandemi Couid·J9.

Pasal3
Peraturan Bupati ini bertujuan memberikan landasan hukum daJam

BAB 1
KETENTUANUMUM

Pasal 1
1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Barat .
2. Pemerintah Daerah adaJah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggar

Pemelintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Pemerintaban daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh
pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menu rut asas
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-Iuasnya
dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Dasar Negara Republik
Indonesia.

4. Bupati adaJah Bupati Lombok Barat.
5. Ketertiban Umum adaJah suatu keadaan dimana pemerintah dan rakyat

dapat melakukan kegiatan secara tertib dan teratur.
6. Ketentraman masyarakat adalah suatu keadaan dinamis dimana warga

masyarakat disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk
melaksanakan kegiatan penanganan bencana, serta ikut mcmcllhara
keamanan, ketentraman, ketertiban masyarakat dan kegiatan sosial
kemasyarakatan.

7. Corona Virus Disease 2019 yang selanjutnya disebut COVJD-19 adalah
penyakit menular yang disebabkan oleh Severe Acute Respiratory
Sydrome-Corona Virus-2.

MEMUTUSKAN:
PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN
KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DI MASA
PANDEMICORONA VIRUSDISEAS&20 19 (COVID.19 )

Menetapkan

I
5. Peraturan Menteli Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 202

tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019
di Lingkungan Pemerintah Daerah

6. Peraturan Oaerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 9 Tahun
2016 tentang Ketentraman, Ketertiban Umum dan
Perlindungan Masyarakat (Lembaran Oaerah Kabupaten
Lombok Barat Tahun 2016 Nomor 9. Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 1411;



perlindungan masyarakat dilakukan oleh Satuan Potiai Pamong Praja
dengan berkoordinasi dengan pihak terkait.

(2) Pengawasan dilakukan dengan berkoordinasi dengan Carnat dan Kepala
Desa setempat.

pelaksanaan penerapan Protokol Kesehatan dalam
tentram, mewujudkan ketertiban umum dan

(1) Pengawasan atas
memberikan rasa

BABIV
PENGAWASAN

PasalS

BAB III
KEWA.JIBANPELAKSAANPROTOKOLKESEHATAN

Pasal 4
(1) Ontuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat di masa

Pandemi Covid-19 bag; masyarakat dan badan hukum yang melaksanakan
kegiatan agar melaksanakan protokol kesehatan.

(2) Peneo:apan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (I)
dUaksanakan pada :
a. Kegiatan Keagamaan;
b.Tempat Keria/Perkantoran;
c. Kegiatan Pelayanan Publik;
d. Kegiatan di Fasihtas Publik;
e. Kegiatan Sosial Budaya;
f. Kegiatan eli Pasar Tradisional;
g. Kegiatan Pelayanan Jasa dan Perdagangan;
h.Kegiatan Konstrukai;
i. Moda Transportasi;
j. Kegiatan eli Rumah Makan/RestoTan;
k. Kegiatan Perhotelan meJiputi jasa akomodasi, MICE, kolam renang, dan

fasilitas tambahan lainnya;
I. Kegiatan Pariwisata meliputi tempat wisata, taman rekreasi, hiburan,

usaha kolam renang, aktivitas kepariwisataan di laut dan pantai;
m, Kegiatan Perkoperasian dan UMKM/IKM;
n. Kegiatan Kepemudaan dan Olahraga;
o, Kegiatan Pertanian; dan
p. Pendidikan dan Pelatihan;

(3) Penerapan Protokol Kesehatan pada bidang sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dan Peraturan Bupati ini .
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan peogundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya daiam Berita Daerah Kabupaten Lombok
Sarat.

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggaldiundangkan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

PasaJ 7

BABV
SANKS!
Pasa!6

Bagi orang dan! atau badan usaha yang tidak mematubi protokol kesehatan
sebagaimana dimaksud daiam pasal 4 sehingga mengganggu ketentraman,
ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dikenakan sanksi sesuai
dengan Peraturan Daerah Kabupaten LombokSarat Nomor 9 Tahun 2016

tentang Ketentraman,Ketertibandan PerlindunganMasyarakal



1.Pengurus kegiatan .keagamaan wajib
mematuhi ketentuan sebagai berikut ;
a. jumlah pengguna rumah ibadah paling

banyak 50'>;' (lima puluh persen) dari
kapasitas rumah ibadab.

b. menerapkan protokol kesehatan di area
rumah ibadah.

c. melakukan pengukuran suhu tubuh
bagi seluruh pengguna rurnah ibadah.

d. memberitahukan setiap pengguna
rumah ibadah untuk membawa sendiri
perlengkapanibadab.

e. menerapkan jarak aman antar pengguna
rurnah ibadah paling sedikit 1 (aatu)
meter (Physical Distancing).

I, membersihkan rumah ibadah dan
Iingkungan sekitar.

g. melakukan pembersihan dan disinfeksi
pada lantai, dinding dan perangkat
bangunan rumah ibadah sebelum dan
setelah kegiatan ibadah.

h. mengikuti pedoman yang ditetapkan oleh
organisasi keagamaan.

2. Protokol bagi Jamaah

a. Jemaah dalam kondisi sebat.
b. Menggunakan masker sejak keluar
rumah dan selama berada di area rumah
ibadah.

c. Menjaga kebersihan tangan dengan
sering mencuci tangan menggunakan
sabun atau hand sanitizer.

d. Menghindari kontak fisik, seperti
bersalaman atau berpelukan.

e. Met\iaga jarak antar jernaah minimal 1
[satu] meter.

f. Menghindari berdiam lama di rumah
ibadab atau berkumpul di area rumah
ibadah, selain untuk kepentingan ibadah
yang wajib.

g. Melarang beribadah di rumah ibadah
bag; anak-anak dan warga lanjut usi.!t

Uraian Kegiatan

I. Kegiatan Keagamaan

No Prioritas Kegiatan

Penerapan Protokol Kesehatan

Pelaksanaan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Di Masa
Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

Peraturan Bupati Lombok BaratLampiran
Nornor
Tentang
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Pclll,YanlU1. Pimpinanjpenanggungjawab Pelayanan
Publik wajib mematu.hi ketentuan sebagai
berikut:

3. Kegiatan
Publik

1.Pirnpinan atau penanggungjawab tempat
kerja/perkantoran w~ib mematuhi
ketentuan sebagal berikut:

a. mewajibkan pekerja menggunakan
masker.

b. memastikan seluruh area kerja bersih
dan higien,is dengan me1akukan
pembersihan seeara berkala
menggunakan pembersih dan
disinfektan.

c.menerapkan pemeriksaan suhu tubuh
sebelum masuk ternpat kerja.

d. menyediakan hand sanitizer.
e. menyediakan earana euci tangan dengan

air mengalir dan sabun.
f. dilarang memberhentikan pekerja daJam

kondisi yang bersangkutan melakukan
isolasi mandirij karantina mandiri.

g. mernastikan pekelja yang masuk kerja
dalam kondisi tidak tcrjangkit Covid- J9.

h. menjaga jarak dalam semua aktivitas
kerja, pengaturan jarak antar pekerja
paling sedikit I (satu] meter pada setiap
aktivitas keJja (Physical Oistancingj.

2. Karyawan/pegaw,,; tempat kerja barus
mematuhi ketentuan sebagal berikut :

a, SeIalu menggu nakan masker selarna
berada di area tempat kerja.

b. Jaga kebersihan tangan dengan sering
meneuei tangan dengan sabun dan air
mengalir atau menggunakan hand.
sanitizer.

e. HJndari menyentuh area wajah seperti
mala, bidung dan mulut,

d. Tetap memperhatikan jaga
Jarak/PhysicaJ Distancing minimal 1
meter dengan orang lain.

e. Memeriksakan din ke fasililas kesehatan
jika merasa knndisi tidak dalam keadaan
sehat.

yang rentan lertular penyakit, serta
orang dengan sakit bawaan yang
berisiko tinggj terhadap Covid-19.

h. lkut peduli terhadap penerapan
pelaksanaan protokol kesehatan di
rumah ibadah 8et1uaidengan ketentuan.

2. Tempat Kerja/
Perkantoran



e. Kursi tunggu yang digunakan agar diberi
jarak minimal 1 meter antar orang dan
dibatasi hanya 10 orang setiap antrian
atau sesuai dengan ukuran ruangan
sehingga memberikan setiap orang
untuk mengimplementasikan
physical/social distancing.

f. Kurai untuk customer service dengan
kursi untuk pengguna jasa agar diselingi
oleh meja dan antar mereka beljarak
minimal 1,5 meter.

g. Toilet agar selalu dibersihkan dan barns
disediakan sabun untuk mencuci tangan
setelah pengguna jasa selesai melakukan
hajat di toilet, tempat antrian berdiri
agar diberi garis tanda jarak 1 meter
antar orang.

h. Masker pelindung wajah agar selalu
dipakai oJeh petugas di frontliner dan
agar dibuat pemberitahuan permohonan
maaf petugas kami selalu menggunakan
masker guna mengantisipasi penujaran
covid-19.

I. Disediakan tissu yang dapat dipakai oteh
pengguna jasa. '"' "

a. Ruangan pelayanan harus selalu dijaga
kebersihannya dengan melakukan
pengepelan lantai I hari minimal 2 kali,
penyemprotan desinfektan, sterilisasi
terhadap kursi, meja, handle pintu, kaca I
dan sarana lainya.

b.Pintu ruang pelayanan harus
terbuka/ ada petugas yang membukakan
pintu untuk mengbindari penularan
melalui handle pintu.

c. Disamping menjaga pintu masuk maka
petugas melakukan pengukuran subu
badan terhadap orang yang masuk ke
ruang peJayanan dengan menggunakan
thermometer infra red (bagi yang suhu
badan >37,5 dan/atau menunjukan
gejala sakit maka diminta untuk tidal<
diperkenankan masuk ke ruang
peJayanan dengan sopan).

d. Di luar pintu masuk agar disediakan
hand sanitizer atau wastafel beserta
sabun dan air mengalir uotuk
mewajibkan setiap orang yang akan
masuk ke ruang pelayanan agar
memberslhkan tangan dan lengan
dengan hand sanitizer atau sabun dan
air.



dan

c. Memastikan aelu.ruh area
dan higienis dengan
pembersihan secara
menggunakan pembersih
disinfektan.

d. Menerapkan pemeriksaan subu tubuh
kepada pengunjung fasititas publik
dengan menggunakan thermometer inf

keJja bersih
melakukan

berkala

Pimpinan dan/atau penanggungjawab
FasUitas Publik Yallg menyelenggarakan
aktivitas wajtb mematuhi ketentuan
sebagai berikut;

a. Melakukan pengaturan jam kerja, shift
kerja dan sistern kelja.

b. Mewajibkan pepwal menggunakan
masker.

4. Kegiatan di FasililQS
PubLik

j. Tempat sampah yang disediakan agar
berpenutup sehinsaa sampah tidak
menyebarkan bau dan penyakit ke
lingkungan ruang pela,yanan.

2. Bagi Peketja di pela,yanan Publik harus
mernatuhi ketentuan sebagai berikut ;

a. Peketja dalam kondisi sehat sebelurn
berangkat bekerja. Pekelja yang
mengalami gejala seperti
demam/batuk/pilek/aaklt tenggorokan
disarankan untuk tidak masuk bekerja
dan memerikaakan diri ke fasilitas
pelayanan kesehatan jike. dipedukan.

b. Jaga kebersihan tangan dengan sering
mencuci tangan dengan sabun dan air
mengalir, atau menggunakan hand
sanitizer.

c. Hindari tangan menyentub area wajab
seperti mata, hidung atau mulut.

d. Tetap memperhati.kan jaga
jarak/Pbysical Distancing minimal I
meter saat berhadapan dengan pelaku
usaha atau rekan kerja pads saat
bertugas.

e. Menggunakan pakaian khusus kerja dan
mengganti pakalan eaat selesai bekelja.

f. Gunakan masker saat berangkat dan
pulang dari ternpat kerja serta selama
berada di tempat kelja.

g. Segera mandl dan berganti pakaian
sebelum kontak dengan anggota
keluarga di rumab, bersihkan
handphone, kaeamata, tas, dan barang
lainnya dengan calran desinfektan.



v '

red (bag! yang suhu badan >37,5
dan/atau menunjukan gejala sakit maka
diminta untuk tidak diperkenankan
masuk ke fasilitas publik dengan sopan).

e. Menyediakan hand sanitizer.
f. Menyediakan sarana cuci tangan dengan,
air mengalir dan sabun.

g. Dilarang memberhentikan pekerja dalam'
kondisi yang bersangkutan melakukan
isolasi mandirij'karantina mandiri.

h.Memastikan pekerja yang masuk kerja
dalam kondisi tidak terjangkit covid- 19.

i. Menjaga jarak dalam semua aktivitas
keIja, pengaturan jarak antar pekerja
paling sedikit 1 (satu) meter pada seuap
aktivitas kerja (Physical Distancing).

2. Bagi pengunjung Fasilitas Publik harus
mematuhi ketentuan sebagai berikut :

a. SelaJu menggunakan masker selama
berada eliarea public.

b. Jaga kebersihan tangan dengan sering
mencucl tangan dengan sabun dan air
mengalir atau menggunakan
handsanitizer.

c. Hindari menyentuh area wajah seperti
mata, hidung dan mulut.

d. Tetap memperhatikan jaga
jarak/Physical Distancing minimal I
meter dengan orang lain.

e. Menghindari kerumunan.

5. Kegiatan Sosial Budaya 1. Pengurus dan/atau penanggungjawab
kegiatan sosial budaya wajib mematuhi
ketentuan sebagai berikut:

a. MeJaksanakan protokol peneegaban
Covid- I 9 saar pelaksanaan kegiatan
sesuai kebijakan yang ditetapkan oleb
instansi yang berwenang.

b. Jumlab pengu.njung paling banyak 50016
(lima puluh persen) dan kapasitas
tempat acara.

c. Mewajibkan pengunjung menggunakan
masker.

d. Menerapkan perneriksaan subu tubuh
kepada pengunjung kegiatan sosial
budaya dengan menggunakan
thermometer infra red (bag! yang suhu
badan >37,5 dan/atau menunjukan
gejala sakit maka diminta untuk tidak
eliperkenankan masuk ke fasilitas publik
dengan sopan). ~ l....



e. Memastikan pengunjung yang datang
daJam kondiei tidak teJjangkit Covid-19.

f. Menyediakan sarana CUe; tangan dengan
air mengalir dan sabun. I

g. Menyediakan hand sanitizer.
b. Menjaga jarak paling sedikit 1 (satu)

meter antar peogunjung (Pbysical
Distancing) .

2. Pengunjung kegiatan sosiaJ budaya harus
mematuhi ketentuan sebagai berikut :

a. Selalu menggunakan masker selama
mengj]s.utikegiaian soeial budaya

b. Jaga kebersihan tangan dengan sering
mencuci tangan dengan sabun dan air
mengaiir atau menggunakan
handsanitizer.

c. Hindari menyeotuh area wajah seperti
mata, bidung dan mulut.

d. Tetap memperhatikan jaga
jarak/Physical Distancing minimal 1
meter dengan orang lain.

e. Menghindari kerumunan.

6. Kegiatan eli
1'radisional

Pasar 1.Pengurus dan/atau penanggungjawab
pasar wajib mernatuhi ketentuan sebaga\
berikut:

a. Penjual menggunakan masker dan/ atau
face shield.

b. Ruang dan tempat dagang harus
didesinfeksi sebelum pasar beroperasi
dan setetab beroperasi.

e. Jatak antar penjualan dan pedagaog
minimal 1,5 m.

d. Ruang dagang tidak boleh lembab dan
gelap.

e. Ants-ian pembayaran harus diatur
(physical Distancing).

f. Peogelola pasar wajib melakukan
pengukuran suhu tubuh pedagang dan
pembeli, apabila diatas 37,5 maka
pedagang dilarang beJjuaJan dan pembell
diJaran.gmasuk.

g. Menyediakan sarana cuci tangan dengan
air mengallr dan sabun di beberapa titik
yang mudah dijangkau.

h. Pintu masuk dan keluar pasar barus
elipisah.

i. Harus mengatur waktu bongkar muat
sehingga mudah dikontrol.

J. Berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan
terkait kebutuhan layanan kesehatan;



1. Pengelola atau penan,sgung jawab kegiatan
pelayanan jasa dan perdagangan wajib
mematuhi ketentuan sebagai berikut:
a. Melaksanakan protokol kesehatan bag;

pengunjung dan pekeJja/karyawan.
b. Menyediakan pembersib tangan (hand

sanitizer), thermal gun, tempat cuei
tangan dengan air menjpllir dan sabun.

e. Mengbaruskan pengunjung dan pekeJja/
karyawan menggunakan masker.

d. Melakukan deteksi dan pemantauan
subu tubuh pengunjung yang mernasuki
toko serta melarang pengunjung yang
sakit atau menunjukkan gejala suhu
tubuh > 37,S·C (tl8ll puluh tujuh koma
lima derajat celcius) batuk, pilek, dlare
dan sesak oafas untuk masuk toko.

e. Memastikan pekeJja/kaJyawan yang
bekeJja di toko tidal< sedans sakit atau
menunjukkan gejala suhu tubuh >
37,S·C (tiga puluh t'liuh koma lima
derajal celeius] batuk, pilek, diare dan
sesak nafas untuk masuk kerja.

f. Menerapkan pembatasan jarak (Physical
Distancing) antar pengunjung paling
sedikit dalam rentang 1 (satu) meter
dengan memberikan tanda khusus.

g. Melakukan pembatasan pengunjung
dengan memperbatikan kapasitas
gedung.

h. Membatasi jumlah pintufjalur keluar
masuk toko guna memudahkan
penerapan dan pengawasan protokol
kesebatan.

i. Mengutamakan pemesanan barang
eecara jarak jauh/daring dengan tasilitas
layanan antar. A V

k. Diawasi Satpol PP, TNI-POLRJ dan
Peranglcat Daerah terkait.

2. Pengunjung Pasar Tradisional wajib
mematuhi ketentuan eebaglli berikut :

a. Menggunakan masker.
b.Tidak ke pasar jika kondlsi tidak sehat.
c. Mencuci tangan dengan sabun sebelum

masuk dan akan keluar pasar.
d. Membawa tas belanja sendiri.
e. Menyiapkan uang pas.
r. Hindari pedagang yang Udale mengikuti
protocol.

g. Memilihwaktu beJartia yang tidak padat.

7. Kegiatan Pelayanan
Jasa dan Perdagangan



I.Pengurus danl atau penanggungjawab
pekerjaan kontruksi wajib mematuhi
ketentuan sebagai berikut:
a.Membatasi kegiatan dan interaksi
pekerja hanya dilakukan di daJarn
kawasan proyek.

b. Menyediakan tempat ti:nggal dan
kebutuhan hidup sehari-hari seJuruh
pekerja selama berada di kawasan
proyek.

c. Menye diakan IUang kesehatan di
tempat keria yang dilengkapi dengan:
sarana kesehatan yang memadai.

d. Mengharuskan pekerja menggunakan
masker, sarung tangan dan pakaian
ketja sesuai pedoman keselamatan dan
kesebatan ketja.

e. Mengharuskan cuci tangan dengan
sabun dan / atau pembersih tangan
(hand sanitizer) tennasuk menyediakan
fasllitas cuei tangan yang mudah di
akses pada tempat ketja.

f. Melarang seuap orang, baik pekerja
maupun pihak lainnya, yang sedang
saldt atau menunjukkan gejala subu
tuhub • 37,S·C (liga puluh tujuh koma
lima derajal celcius) batuk, pllek, dlare
dan sesak nafas untuk berada di dalam
lokasi kerja.

g. Dalam hal terdapat indikasj
sebagaimana dimaksud pada buruf f
maka pemilik dan/ atau penyedia jasa
peketjaan konstruksi melaporkan
kepada pusat layanan kesehatan
terdekat atau Gugus Tugas Covid-19
Kabupaten. '"

8 KegiatanKonstruksi

j. Melakukan penyemprotan disinfektan
seeara berkala pada lantai, dinding,
perangkat bangunan.

2. Bagi Konsumen/ Pelanggan :
a Selalu menggunakan masker selama

berada di area perdagangan.
b. Jaga kebersihan tangan dengan sering
mencuci tangan dengan sabun dan air
mengalir atau menggunakan hand
sanitizer.

c. Hindari menyentub area wajab seperti
mata, hidung dan mulut.

d. Tetap memperhalikan jaga
jarak/Physieal Distancing minimal 1.
meter dengan orang lain.



A.KETENTUANUMUM
]. Wajib menjaga HYOLENEDAN SANITASI

tempat Usaha Jasa Makanan dan
Minuman dengan cara:

PemiUk kendaraan pribadi narus mematuhi
ketentuan sebagai berikut :
I. Mobil Penumpang :
a. Melakukan penyemprotan disinfektan di

bagian luar kendaraan.
b. Tidal<melakukan perjaJanan jika kondisi

tidak sehat,
c. Menyiapkan Hand sanitizer.
d. Kapasitas angkut mobil paling banyak

untuk 2 (dua) orang per baris kursi atau
SO"I0dari kapasitas penumpaog.

e. Pengendara dan Penumpang
menggunakan Masker.

2. Sepeda motor:
a. Melakukan desinfeksi di sepeda motor.
b. Tidak melakukan pexjaJanan jika dalam

kondisi tidak sehat.
c. Paling banyak untuk 2 (dua) orang.
d. Pengendara dan penumpang wejib

menggunakan masker.

h. Menyampaikan penjelasan, anjuran, I
kampanye dan promosi teknik
pencegahan Covid-19 dalam setiap
kegiatan penyuluhan keselamatan dan
kesehatan kerja pagi hari atau safety
morning talk.

i. Melakukan pemantauan kesehatan
pekeria selama berada di kawasan
proyek secara berkala.

2.Pekexja Konstruksi wajib mematuhi
ketentuan sebagai berikut:

a. Selalu menggunakan masker selama
mengikuti pekexjaan konstrukei.

b. Jaga kebersihan tangan dengan sermg
mencuci tangan dengan sabun dan air
mengalir atau menggunakan hand
sanitizer.

c. Hindari menyentuh area wajab seperti
mata, hidung' dan muJut.

d. Tetap memperhatikan jaga
jarak/PhysicaJ Distancing minimal 1
meter dengan orang lain.

e. Menghindari kerumunan.
f. Tidak bekerja jika menunjukkan gejala

tidak sehat.

10. Kegiatan di Rumab
Makan/Restoran

9. Moda Transportasi



a. Penyemprotan disinfekran secara berkala
minimal 1hari sekali di area UJP (Usaha
Jasa Pariwisata) sebelum beroperasi, dan
mendisinfeksi obyek yang sering
diaentuh oleh publik (gagang pintu,
gagang kran air, meja kursi, dan
sebagainya).

b. Pembersihan tempat dud uk, dan meja
setelah digunakan oleh pengunjung
menggunakan disinfektan atau
dekontaminasi (air panas dan sabun
antiseptik) .

c. Tidak diperkenankan menggunakan
kursi dan meja yang baru saja d j pakai
oleh peogunjung sebelum di disinfeksi
atau dekontamtnasi.

d. l.ebih meningkatkan proses pencucian
alat makan dan alat masak untuk
desinfekai atau dekontaminasi (Jika
memungkinkan pencucian dengan
menggunakan mesin dlshwaser deogan
sabun/detergent antisepnk, jika manual
lakukan langkah pencegahan
maksimum ) setelah digunakan oJeh
pengunjung.

e. Jika memungklnkan, pengeringan
peratatan makan dan minum
menggunakan dish dryer, jika manual
dikeringkan pada lokasi terpapar sinar
matahari dengan menggunakan handuk
kertas sekali pakai.

f. PeraJatan makan dan minum disimpao
pada area yang tldak terjangkau
pengunjung dan tertutup,

g. Peralatan musik yang dipergunakan agar
di disinfeksi dengan cairan antiseptik
sebeJum dan sesudah dioperasikan.

2. Memberikan tanda khusus yang
ditempatkan di lantai area padat pekeria
seperti ruang ganti, dapur, dan area lain
eebagai pembatae jarak antar pekerja.

3. Pembatasan jumlah pengunjung dcngan
maksimal 700/. dari kapasitas maksfmum
yang tersedia, dengan tetap menerapkan
Physical dan sociaJ distancing dengan jarak
minimal 1meter antar pengunjung.

4. Menempatkan petugas khusus untuk
mengawasi penerapan protokol Physical
dan Social Distancing.

S. Pengunjung wajib menginformasikan
idenntas dan dicatat pada buku tamu oleh
petugas.

6. Layout usaha diberi jarak aman (minimal 2
meter) antar meja.

7. Meja terdekat dengan panggung live musik
diberi jarak minimal 3 meter.



8. Menjaga kualitas udara, dengan layout tata
meja yang memastikan sirkulasi udara
terjaga dengan baik dan sinar matahari'
dapat masuk, serta secara berkala
rnembersihkan filter AC. (apabila'
memungkinkan).

9. WaJib mengoperasikan THERMO GUN
dengan ketentuan:
a. Petugas pengukuran barus telah melaluf
pelatihan daJam menggunakan THe;RMO
GUN, dengan menggunakan sarung
tangan, masker dan face shield dalarn
melaksanakan tugas.

b. Bag;karyawan, dilakukan minimal 2 kaJi
dalam sehari (saat masuk kerja dan
pulang kerja).

c. Bag; pengunjung, dilakukan sebetum
rnasuk lokaei usana Jasa Makanan dan;
Minuman. _.!

O. Pembatasan waktu kunjungan maksimal
2 jam untuk setiap pengunjung. ,,I

1. Bagi Restoran, Rumah Makan dan Caf"
jam tutup operasional dibatasi untu~
urnum pada pukul 01.00 WITA.

2. Jam operasional bagi Bar dan Club Malam
dibata.i dan jam 19.00- OL.OO WITA.

3. Pengaturan jam kerja dan jam masuk ~
sbift ) bag; karyawan guna memudahkan
penerapan Physical Distancing serta
memastikan karyawan mem.iliki waktu
is!irabat yang cukup demi menjaga
kesehatan.

4. Kasir/loket/tempat pembayaran
diwajibkan minimal menggunakan
pembatas berbahan mika antara
pengunjung dan karyawan, dan juga
menerapkan jarak pada antrian dengan
menggunakan tanda pada lantai,

5. Wajib menyediakan tempat cuci tangan
berserta sabun, dan atau hand sanitizer
dalam jumlah yang cukup.

6. Dianjurkan m.enggunakan reservasi secara
daring atau telepon sebagai metode dalam
menerima pengunjung untuk mengurangi
kerumunan.

7. Pemesanan menu makanan wajib dilayani
oleh petugas (buku daftar menu
ditunjukkan oleh petugas untuk
menghindari sentuhan langsung). .,1

8. Apabila tidak memungkinkan untuk
menerima pengunjung karena
keterbatasan ruang UJP, dapat
menggunakan layanan pesan antar
(delivery services) atau dibawa pulang
secara langsung (take away). I

9. Wllj'ib melaksanakan rapid test bagl
pekerja yang berasaJ dan luar provinsl
atau yang berasal dan zona merah.



20.Mengimptementasikan panduan untuk
kebersihan makanan melalui:
9. Mengontrol rantai pasok, penanganan,

pengotaban, pereiapan, hingga
pcnyajian makanan/minuman.

b. Memastikan semua produk makanan
diperoleh dari sumber yang terpercaya.

c. Menutupi makanan dengan benar
untuk mencegah kontaminasi.

d. Jangan menyimpan barang-barang
pribadi di area persiapan makanan.

e. Area loker terpisah harus disediakan
untuk penyimpanan barang-barang
pribadi karyawan.

f. Jangan menggunakan bahan yang
pecan, retak atau terkelupas karena
kuman dapat bersembunyi di celah
celah.

g. Gunakan talenan, pisau, dan
instrumen lain terpisah untuk
makanan mentab dan yang dimasak
untuk mencegah kontaminasi silang.

h. Petugas dapur /koki agar mencuci
tangan sesering mungkin, sebelum,
setama, dan sesudah menyiapkan
masakan,

i. Menjaga kebersihan peralatan dan
perlengkapan kerjadan dapur.

j. Menyimpan makanan mentah atau
makanan yang ilimasak/ siap makan
secara terpisah.

k. Pengambilan makanan dan minuman
dengan metode prasmanan/bufee wajib
dilayani oleh petugas.

1. Membersihkan mesin pengoJahan
makanan/minuman secara. teratur
dan bila mungkin dioperasikan oteh
karyawan.

21. Wajib membungkus microphone dengan
pembungkus sekali pakai.

22.Wajib memberitahukan kepada
Pemerintab Daerah Kabupaten Lombok
Barat metalui Kecamatan sehubungan
dengan beroperasinya kembali UJP.

23. Wajib memasang media informasi untuk
mengingatkan pekerja, pelanggan/
konsumen dan pengunjung agar
mengi.kuti ketentuan pembatasan jarak
Ilsik serta mencuci tangan pakai sabun
dengan air rnengalirj'handsanitizer dan
kedisplinan menggunakan masker serta
nomor kontak penting yang dapat dilihat
jelas oleh pengunjung.

24. Pengaturan area parkir dengan jarak
aman, serta penataan parkir dengan jarak
mimimum 1 meter antar kendaraan
untuk memtntmalisir kerumunan/
sentuhan fisiko



A. KETENTUANUMUM.
I. Wajib menjaga kebersihan tempat Usaha

Jass Akomoda.si dengan cara
penyemprotan disinfektan secara berkala
rninimaI 1 bali sekali eli area sebelum
beroperasi, dan mendisinfekst obyek yang
sering disentuh oleh publik (gagang pintu,
gagang kran air, tombol lift, railing. meja
dan sebagamye] sesedng mungkin selama
beroperasi. I

/I

25.Wajib menyusun SOP pada masing
masing departemen/divisi yang dimiliki
dengan mengaeu pada protokol ini.

B. BAOI KARYAWAN.
1. Setiap karyawan, penyanyi dan musisi

wajib menggunakan face shield, masker
dan cue; tangan menggunakan sabun
serta dicek suhu tububnya sebelum dan
sesudah masuk ke lokssi kerja.

2. Karyawan, penyanyl dan musisi yang
memiliki subu tubuh • 37,SOC diJarang
masuk kerja.

3. Pegawai/Pelayan Jasa Makan dan Minum
wajib menerapkan Physical Distancing
dalam melayani pengunjung
menggunakan sarung tangan dan masker.

4. Juru masak wajib menggunakan penutup
kepala, masker dan sarung tangan sekali
pakai saat mengolah masakan.

5. Tidak menggunakan a1at-alat pribadi
secara bersama-sarna, mlsalnya alat
shalat, alat makan, dan lain lain.

6. Segera mandi dan berganti pakaian
sebelum kootak dengan anggota keluarga
di rumah. Bersibkan handpbone,
kscamata, tas, dan barang lainnya
dengan cairan disinfektao.

7. Memastikan Istirahat yang eukup ketika
sedang tidak bertugas.

C. BAGIPENOUNJUNO/TAMU.
I. Setiap pengunjung menggunakan maske~

dan cuci tangan menggunakan sabun.
2. Bersedia dilakukan pengukuran suhu

tubuh dan apabila suhu tubuhnya z 37,5.
C wajib mengikuti ketentuan yang
diberlakukan di tempat itu.

3. Wajib menerapksn Physical Distancing.
4. Apabila menggunakan fasilitas

transportasi disarankan tetap mematuhi
peraturan Pbysical Distancing yang telah
ditetapkan oleb pemetintah.

5. Hindari menyentuh area wajah seperti
mata, hJdung dan mulut.

6. Wajib mengikuti seluruh ketentuan yang
diberlakukan pibak penyedia jasa.

II. Kegiatan Perbotelan



2. Memberikan tanda khusus yang'
ditempatkan di lantai area padat pekerja
seperti ruang ganti, dapur, dan public
area dan sebagainya, sebagai pembatas
jarak antar pekerja,

3. Mengurangi ornamen berlebihan yang
memungkinkan sering disentuh oleh
publik.

4. Wajib menyediakan THERMO GUN
dengan ketentuan:
a. Petugas pengukuran harus telab

melaJui pelatihan dalam menggunakan
THERMO GUN, dengan menggunakan
face shield, masker dan sarung tangan
dalam melaksanakan cugas.

b. Bagi karyawan, dilakukan minimal 2
kali dalam sehari (seat masuk kerja
dan pu lang kerja ).

c. Bagi pengunjung, dilakukan sebelum
rnasuk Jokasi Usaha Jasa Penyediaan
Akomodasi,

5. Pengaturan jam kerja bagi karyawan guna
memudahkan penerapan Physical
Distancing.

6. Resort wajib memiliki klinik kesehatan
dan atau bekerjasama dengan fasilitas
pelayanan terdekat, sedangkan non resort
wajib bekerjasama dengan fasilit~
pelayanan kesehatan terdekat.

7. Resepsionis counter diwajibkan
menggunakan pembatas minimal
berbahan mike antara pengunjung
dengan karyawan, dan juga menerapkan
pembatasan eli antrian dengan
memberikan tanda eli antara antrian
tamu.

8. W'\iib menyediakan tempat cuci tangan
berserta sabun dalam jumlah yang cukup
dan mudah terjangkau.

9. Handsanitizer dimasukkan dalam paket
pcnjualan kamar, dan disedlkan di ruang
public yang mudah dijangkau dalam
jumlah yang cukup.

10.Hotel wajib menyiapkan A1at ?elindung
Diri (APD) lengkap untuk proses
penelisinfeksian dan penanganan tamu
yang terindikasi terpapar covid·19.

11.Hotel yang boleh menyiapkan peket
penjualan kamar isolasi mandiri untuk
penderita covid·19 adalah minimal hotel
berbintang dengan mempertimbangkan
tata ruang hotel dan wajib melapor serta
mendapat pendampingan ketat dari Dinas
Kesehatan Kabupaten LombokBarat.

12. Hotel yang menyediakan paket isolasi
mandiri wajib menyediakan petugas
khusus.



13. Petugas khusus yang dimaksud pada!
angka 12 wajib menggunakan APO
lengkap.

14. Pihak botel wajib melaksanakan rapid test,
bagi pekerja yang berasat dari luar
provinsi atau yang berasal dari zona'
merah.

15.Menyediakan informasi semaksimal
mungkin untuk para pengunjung agar:
dapat menerapkan protokol ini.

16.Wajib menyusun SOP pada masing
masing departemen/divisi yang dimiliki:
dengan mengacu pada protokol ini.

B. BAOIMASINO-MASINOOEPARTEMEN.
1. Front Office

a. Petugas mengarahkan tarnu untuk'
melakukan self assessment (rnengikuj"
SOP SELFASSESSMENTbag; tamu).

b. Resepeionis barus mencucr
tanganyrnembasuh dengan calran'
sanitizer setetan melakukan
pengeeekan dokumen tamu.

c. Resepsionis dianjurkan untuk dapaf
mendeteksi tamu yang terlihat sakit,
Semua data diri tamu dibuatkan
catatan dan dilaporkan ke rnanajemen
botel. I

d. l<artu dan kunci kamar wajib di
disinfeksi sebelum tamu check in.
dititipkan pada resepsionis dan setela~
check out. I

e. Resepsionts diwajibkan menggunakan
pembatas antara pengunjung dan
karyawan, juga menerapkan
pembatasan di antrian dengan
memberikan tanda di antara antrian
tamu.

I, Setiap petugas menggunakan masker
dan cuci tangan menggunakan sabun
serta dicek subu tububnya sebelum
masuk dan saat pulang kerja.

g. Petugas yang memiliki suhu tubub 1
37.S·C dilarang rnasuk kerja.

b. Karyawan segera Mandl dan berganti
pakaian sebelum kontak dengan
anggota keluarga di rumah. Bersihkan
hand phone. kacamata, tas, dan barang
lainnya dengan cairan disinfektan.

i. Karyawan beristirahatj tidur yang
cukup bila tidal<sedang bertugas. .

2. House Keeping
a. Memastikan ketersediaan sabun untuk
cuci tangan di toilet umum dan kamar.

b. Melakukan pembersihan dan disinfeksi
di area umum hotel seperti loby, toilet
umum, aula, koridor, dan lift sesering
mungkin. A



c. Fetugas kebersihan harus dilatihl
tentang penggunaan APD memadai
(face shield. masker dan sarung tangan)
dan kebersihan tangan segera setelah
melepas APD, dan keuka pekerjaan,
pembersihan dan disinfeksi selesai.

d. Jika memungkinkan, gunakan bahan
pembersih (cleaning materials) sekali
pakai. Buang semua peralatan
pembersib yang terbuat dan kain
dan bahan yang menyerap. Atau
lakukan pembersihan dengan
desinfektan pada bahan pembersih
(cleaning materials] yang tidak berpori
dengan larutan natrium bipoklorit 0,5%
atau sesuai dengan instruksi pabrik,
sebelum digunakan untuk ruangan
lain.

e. Tekstil, linen. dan pakaian harus
dimasukkan ke dalam kantong cucian
bertanda khusus dan ditangani dengan
hali-batJ untuk mencegah timbulnya
debu, yang berpotensi menyebabkan
kontaminasi pada permukaan atau
orang-orang di sekitarnya. Instru ksi
hams diberikan untuk mencuci dalam
suhu paaas (70'C atau lebih] dengan
deteljen biasa. Semua barang-harang
bekes pakai harus ditangani dengan
tepat untuk mengurangi kemungkinan
risiko penularan.

r. Melakukan disinfektasi rutin pada
dispenser sabun, tisu, hand sanitizer
dan alat pengering tangan diseluruh
lokasi hotel. Me.nyediakancairan band
sanitizer di tempal yeng sering
dikunjungi tamu seperti area loby,
restoran dan toilet.

g. Penggunaan desinfektan tidak cocok
digunakan pada telepon, peralatan
remote control, pegangan pintu, tomboJ
di lin. dan lain lain, maka untuk
membersibkan barang-barang tersebut
dapat menggunakan alkohol 70"10.

h. Barang sekali pakai (banduk
tangan, sarung tangan, masker,
tisu] harus ditempatkan daiam wadah
dengan penutup dan dibueng sesuai
dengan standar pengelolaan Iimbah.

i. Peningkatan pembersiban dan
desinfeksi harus mengacu pada SOP
yang telah ditetapkan, seperti
pengelolaan limbah padat, dan
mengenakan alat pelindung diri (APD).

J. Staff kebersihan harus diberikan
pelatiban mengenai penggunaan dan
penyimpanan produk • produk
desinrektan seperti pemutib yang
munldUn berada pada konsentrasi



lebib tinggi dari biasanya. Staf barus
dilatih cara menggunakan pemutib dan
cara membilasnya setelah 10menit.

k. Star kebersihan (cleClninBl barus dilatib
tentang penggunaan dan dilengkapi
dengan peraJatan perlindungan pribadi
sebagaimana tereantum di bawab ini:

. Sarung tangan

. Sepatu tertutup
Jika meJakukan prosedur yang'
mengbasilkan pereikan [seperti
saat mencuei permukaan),
tambahkan pelindung wajah dan'
eelemekyang kedap air).

I. Setiap petugas menggunakan masker
dan cuei tangan menggunakan sabun
serta dicek suhu tubuhnya sebelum
masuk ke lokasi ketja dan saat puJang
ketja.

m. Karyawanyang memilikisuhu tubuh ~
37,S· C dilarang masuk ketja.

n. Segera mandi dan berganti pakaian
sebelum kontak dengan anggota
keluarga di rumah. Bersihkan
handphone, kacamata, tas, dan barang
lainnya dengan cairan disinfektan.

o. Beristirahat/tidur yang cukup bila
tidak sedang bertugas.

3. Food& Beverages
a. Wajib mengikuti protokol bagi bidang

usaha jasa makan dan minurn.
b. Pelayanan makanan dan minuman bagi
tamu botel diarahkan untuk
dilaksanakan secara pesanan dan
diantar ke kamar tamu dan/atau
pelayanan buffet dengan dilayani oleb
petugas khusus.

c. Mesin pembuat kopi, mesin minuman
soda, dan lainnya, I<hususnya bagian
bagian yang sering disentuh dengan
tangan tamu harua dibersihkan dan
didesinfeksi setidaknya setelah setiap
layanan dan seseriog mungkin.

d. Setiap Petugas menggunakan masker
dan euci tangan menggunakan sabun
serta dieek suhu tubuhnya sebelum
masuk ke lokasi kerja.

e. Karyawan yang memiliki suhu tubuh *
37,5·C dilarang masuk kerja,

C. Segera mandi dan berganti pakaian
sebelum kontak dengan anggota
keluarga di rumah. Bersihkan
handphone, kacamata, tas, dan barang
Jainnya dengan catran disinfektan.

g. Beristirahat/tidur yang eukup bila
tidak sedang bertugas.



4. Mice
a. Memaatikan jarak antar kursi

minimum t ,5 meter. dan jarak antar
meja 2 meter.

b. Jurnlah kuota peserta yang
diperbolehkan pada setiap pertemuan
adalah mak"imaJ sejumlah 70 % dati
kapasltas ruangan.

c. M.nyambuL LAmu/pengunjung dengan
meminimalkan kontak langsung.

d. Memantau suhu tubuh peserta dengan
thermo gun pada pintu masuk area.

e. Menggunakan handsanltizer eli plntu
masuk area.

f. Plntu masuk aula/meeting room hanya
boteh dibuka dan elitutup oleh petugas.

g. Wajib membungkue microphone
dengan pembungkus sekali palmi

h. Setiap peserta meeting wajib
mengenaksn masker selama kegiatan
berlangsung.

i. Proses makan minum pada kegiatan
meeting mengacu pada protokol
ketentuan umum makan minum.

j. Peserta meeting yang memiliki suhu
tubuh ~ 37,S<C tidak eliperkenankan
mengikuti meeting.

k, Setiap petugas menggunakan masker
dan cuci Langan menggunakan sabun
Berta dicek suhu tubuhnya sebelum
masuk ke loka.i kerja,

I. Karyawan yang memillkl suhu tubuh ~
37,5oC dilarang masuk kerje.

m. segera mandi dan berganti pakaian
sebelum konlak dengan anggota
keluarga di rumah. Bersihkan
handphone, kaeamata, las, dan barang
lainnya dengan eaimn elisinfektan.

n. Beristirahat/lidllr yang eukup bila
tidak sedang bertugas.

5, Enginering & Maintenance
a. Peralatan pencuci piring dan binatu.

Disarankan untuk peraJatan cuci plring
dan binatu di lakukan elisinfeksi secara
rutin. Selain itu peraJatan makan juga
disemprot ealran antiseptik dalam
batas aman.

b. Suhu pada pendlngin ruangan diatur
pada rentang 210C- 23oC.

c. Memperhatikan mter pendingin udara
dan memberalhkan secara berkala,
diperiksa juga jika ada
ventilasi/ saluran sirkulasi udara,

d. Dispenser (alat isi ulang). Melakukan
pemcrikeaan rutin pada dispenser
sabun, lieu, hand sanitizer dan alat
pengering tangan diseluruh lokasi
beret, /



-

Setiap karyawan wajib :
a. Dilakukan pemerikaaan suhu tubuh
b. Karyawanyang memiliki suhu tubuh
~37,50C dUarangmasuk kerja.

c. Menggunakan masker dan cuci
tangan menggunakan sabun.

d. Pegawai UJP wajib menerapkan
Physical Distancing daJam melayani
pengunjung, dan wajibmenggunakan
sarong tangan bagi yang
berhubungan 18n81'ung dengan
pengunjung. ~

5. Menggunakan pembatas minimal
berbahan plastik tebal pada
loket/counter penjualan liket.

6. Menyiapkan aarana cue tangan &
hand aanltizier.

7.Melakukan penyemprotan
disinfektan dan sanitasi fasilitas dan
lingl<unsan·

b. Memben1<an tanda khusus yang
ditempatkan di lantai area padat seperti
antrean loket, kantin/lapak, ruang
ganti, dan area lain sebagai pembatas
jamk antar pengunjung & petugas.

c. Pembatasan jumlah pengunjung
sebanyak 70 e dari kcndisi normal.

d.Wajib mengoperaeikan THERMOGUN
dengan ketentuan:
1.Petugas pengukuran harus telah
melalui pelatihan daJam
menggunakan THERMO GUN.
dengan menggunakan face shield,
masker dan sarung tangan daJam
melakaanakan tugas,

2. Bagi karyawan, dilakukan minimal 2
kali dalam sehari [saat masuk kerja
dan pulang kerja).

3. Bagi pengunjung, dtlakukan eebelum
m88uk IOkasiUsaha Jasa Pariwioata.

e. Membedakan jalur keluar masuk
pengunjung dan melakukan
pembatasan Jumlah antrean dengan
memperhatlkan protokol Physical
Distancing.

r. Menerapkan pencegahan maksimum
untuk mencegab interaksi antara
penguniung dengan satwa yang ada
dalam kebun binatang.

g. Rutin melakukan pengawasan terhadap
pengunjung agar taat pada protokol.

h.Menyediakan informasi semaksima1
mungkin unNk para pengunjung agar
dapat mencrapkan protokol ini,

i.Wajib menyusun SOP pada masing
masing departemen/divisi yang dimiliki
dcngan mengacu pada protokol ini,

2. BAGI KARYAWAN.



a. W~ib menjaga
lingkungan desa wisata
vital desa wisata
penyemprotan disinfektan secara
berkala,

b. Pembatasan jumlah tamu, dengan
mempertimbangkan daya dukung
kawasan (menyesuaikan
karakteristik desa wisata).

c. Melaksanakan aktivitas atraksi
wisata (outbound, games, camping
dan lain lain) dengan menerapkan
protocol kesehatan yang berlaku.
(menyesuaikan karakteristik desa
wisatal.

d. Pembatasan jam operasional bagi
desa wisata,

e. TiketjLoket diwajibkan
menggunakan pembatasan antar
pengunjung dan petugss.

f. Dianjurkan melakukan metode
transaksi online dan reservasi guna
mengurangi bersentuhan, apabila
transaksi dilakukan secara manual
dOakukan dengan pencegshan
maksimum.

g.Wajib menyediakan tempat cuci
tangan berserta sabun dengan
jumlah yang cukup.

b. Dianjurkan menerima tamu dengan
jenis individu, couple, dan family.

i. Penyediaan area parkir dengan jarak
aman dari rumah warga,
memberikan batao pada kendaraan
agar tidak terjadi penumpukan
wisatawan dan memberikan tanda
tanda kepada wisatawan alur
kuniunaan di desa wisata.

kebersihan
dan obyek

mclalui

3. BAOI PENOUNJUNOjTAMU.
a.$etiap pengunjungjbUnu

menggunakan masker dan cuci
tangan menggunakan sabun.

b. Bersedia dilakukan pengukuran
suhu tubuh dan apabila suhu
tubuhnya ;, 37,5° C wajib mengikuti
ketentuan yang diberlakukan di
tempat itu,

c. lVajib menerapkan Physical
Distancing.

d. Hindari menyentuh area w~ah
seperti mata, hidung dan mulut
sebelum mencuci tangan dengan
sabun.

e. W~ib mengikuti selurub ketentuan
yang diberlakukan pihak penyedia
jasa.

B. SIDANO U$AHA DESA WISATA
1. KETENTUAN UMUM.



a. Setiap pelaku wisata di dcsa wisata
menggunakan masker dan cuci
tangan menggunakan sabun serta
dicek suhu tubuhnya sebelum
melakukan aktivitas kepariwisataan.

b. Pelaku wisata yang memiliki suhu
tubuh ~ 37,5· C dilarang masuk
keJja.

c. Pelaku wisata waJib menerapkan
Physical Distancing datam melayani
wisatawan, untuk menghindari
kontak langsung.

d. Segera mandi dan berganti pakaian
sebelum kontak dengan anggota
keluarga di rurnah. Bersibkan
hand phone, kacamata, tas, dan
barang lainnya dengan cairan
disinfektan.

e. Beristirahat yang cukup bila sedang
tidak bertugas.

3. BAGI PENGUNJUNG/TAMU.
a. Setiap pengunjungj'wisatawan wajib

menggunakan masker.
b. Pengukuran sunu tubuh sebelum

masuk ke desa wisata.
c. Wajib menerapkan Physical

Distancing,
d. Menghindari kerumunan, dengan

membatasi aktivitas selama di lokasi.
e. Hindari menyentub area wa,jah

seperti mata, hidung dan mulut
sebelum mencuci tangan dengan
sabun.

C. BIDANO USAHA KOLAM RENANO
1. KETENTUAN UMUM

a. Penyediaan makan dan minum wajib
mengikuti protokol bag; bidang
usaha jase. makan dan minum.

j. Wajib menginformasikan
protokol kesehatan
wisafawan yang berkunjung.

k,Wajib memasang media infonnasi
untuk mengingatkan pekerja, dan
pengunjung agar mengikuti
ketentuan pernbatasan jarak fisik
dan mencuci tangan pakai sabun
dengan air mengalir jhandsanitizer
dan kedisiplinan menggunakan
masker yang dapat dilihat jelas oleh
wisatawan.

I. Wajib menyusun SOP pada masing
masing departemen/divisi yang
dimiliki dengan mengacu pada
protokol ini.

2. BAOI PELAKU WISATA DESA.

terkait
kepada



b. Wajib menjaga HYGIENE dan'
SANITASI tempat Usaha KoJam
Renang dengan cara:
L Penyemprotan distnfektan yang
ramah Jingkungan secara berkala
minimal 2 kali sehari di area
sekitar kolam renang sebelum,
beroperasi, dan mendisinfeksi
obyek yang sering disentuh oleh
pubUk (gagang pintu, gagang je-an
air, meja kursi, liang payung
peneduh, dan eebagainya).

2. Menyiapkan sarana cuci tanganI
dan hand sanitizer pada tempatl
penyewaan peralatan renang, loket
penj ualan tiket, bilik btlas, toilet
dan tempat lainnya.

e. Jika menyewakan peralatan renang
(pelampung, kaea renang dan Jain
lain] tidak diperkenankan
menggunakan peralatan renang yang
baru saja di pakai oleh pengunJung
sebelum di disinfeksi atau
dekontaminasi.

d. Pendisinfeksian peralatan renang
yang disewakan dilakukan dengan
merendam pada eairan disinfectant I
sanitizer berupa Sodium
Hyphocloride dengan 5°/. bahan aktif
dengan konsentrasi 0,1% (lOOml
NaCLO dalam 4000 ml Airl selama 5
menit dan dilakukan pembilasan
dengan air bersih arau
mendekontaminaai peralatan renang
yang disewakan dengan meneuci
menggunakan .....bun I detergent dan
dikeringkan sebelum disewakan
kembali.

e. Pengelola mengatur jumlah. pengguna
kolam renang dengan
memperhatikan Social dan Physical
Distancing, sesuai dengan kapasitas
kolam renang ( 70 % dar! luas kolam
renang).

f. Membatasi waktu penggunaan kolam
renang oleh pengunjung maksimal
selama 2 jam tiap orang.

g. Wajib memasang media informasi
untuk mengingatkan pekerja dan
pengunjung agar mengikuti
ketentuan pembatasan jarak fisik
dan mencuci tangan pakai sabun
dengan air mengalir I handsanitizer
dan kedisiplinan menggunakan
masker yang dapat dilihat jelae oleh
wisatawan.

h. Dianjurkan melakukan metode
transaksi online dan reservasi guna,
mengurangi kontak fisiko



i. Penflllturan area parkir dengan jarak
aman disesuaikan dengan area
parkir.

j. Pengunjung yang menunjukkan
gejala covid-19 dlarahkan ke fasilitas
kesehatan terdekat baik milik
pemerintah maupun swasta.

k.W'\iib menyusun SOP pada mastng
masing departemen/dlvisi yang
dimiliki dengan mengacu pada
protokol lni,

2. BAGIKARYAWAN
Setiap knryawanw<\Jib:
a. Dilakukan pemeriksaan subu tubuh.
b. Karyawanyang memilikisuhu tubuh

~37,50 Cdilarang masuk kerja.
c. Menggunakan face shield, masker
dan cue! tangan menggunakan
sabun.

d. PefllIwai UJP wejib menerapkan
Physical Distancing dalam melayani
pengunjung, dan wajibmenggunakan
sanung tangan bagi yang
berhubungan langsung dengan
pengunjung.

3. BAGIPENGUNJUNO/TAMU.
a. Setiap pengunjungftamu

menggunakan masker dan cuci
tangan menggunakan sabun.

b. Bersedia dllakukan pengukuran
suhu tubuh dan apabUa suhu
tubuhnya ~ 37,50 C wajibmengikuti
ketentuan yang diberlakukan di
tempal itu.

e. Wajib menerapkan Physical
Distancing.

d. Hindari menyenluh area _jab
seperti mata, hidung dan mulut
sebelum mencuei tangan dengan
sabun atau menggunakan hand
saniti2er.

e. W'\iib mengikuti seluruh ketenwan
yang diberlakukan pihak pengelola
kolam renang,

D. BIDANG USAHA AKTIV1TAS!.AUT /
PANTAl

1. KETENTUANUMUM.
a. W'Illb menJaga HYGIENE dan

SANJTASI lempat Usaha Jasa
Aktivltae Pariwisata Le.ut/Pantai
dengan c:ara:
I. Penyemprotan disinfektan secara
berkala min.imaJ2 kaIi oehari di
area UJP sebelum dan sesudah
beroperasi.



2. Mcndiainfckai obyek yang sering
disentuh oleh publik sesering
mungkin dengan menempatkan
petugaa khusus [wahana
pennainan air. gagang pintu,
gagang kran air. dsb).

3. Pembataaan dan pembersihan
tempat duduk dan meja setelab
digunakan oleh pengunjung
menggunakan dioinreklan.

4. Menggunakan pembatas minimal
berbahan plastik teba! pada
lokell counter penjualan tiket.

5. Menyinpkan sarana cud tangan &
hand sanitizer. '

6. Melakukan penyemprotan
disinfektan dan sanitasi fasilitas
dan IIngkungan.

b. Memberikan landa khusus yang
ditempatkan di Jantai area padat
sepert! antnean loket, kantin/lapak.
ruang ganti. dan area lain sebagai
pembalAS jarak antar pengunjung &
perugas.

c. Pembatasan jumlah pengunjung
sebanyai< 70% dan kondisi normal.

d. Wajib mengoperasikan THERMO
GUN dengan ketentuan:
1.Petugas pengukuran harus telah
melaJui pelatihan dalam
menggunakan THERMO OUN.
dengan menggunakan face shield.
masker dan sarung tangan daJam
meleksanakan tugas.

2. Bag; knryawan, dilakukan minimal
2 kali dalam sehan (saat masuk
kelja dan pulang kerja].

3. Bag; pengunjung. dilakukan
sebelum masuk tokasi Usaha Jasa
PariwisatA.

e. Membedakan jalur keJuar masuk
pengu.uung dan meJakukan
pembatasan jumlab antrean dengan
memperhatikan protokol Pbysical
Distancing.

f. Rutin melakukan pengawasan
terhadap pengu.uung agar taat pads
protokol.

g. Menyediakan lnformasi semaksimal
mungkin untuk para pengunjung
blsa menerapkan protokol ini.

h. Wajib menyusun SOP pada masing
mesing departemen/divisi yang
dimiliki dengan mengacu pada
protokol ini.

2. BAOI KARYAWAN
Setiap karyawan wajib :
a. 0iIakukan pemeriksaan subu tubuh,



b. Karyawan yang memiliki subu tubuh
~ 37,50 C dilarang masuk kerja,

c. Menggunakan masker dan cuci
tangan menggunakan sabun.

d. Pegawai UJP wajib menerapkan
Physical Distancing dalarn melayani
pengunjung, dan wajib menggunakan
sarung tangan bagi yang
berbubungan langsung dengan
pengunjung.

3. BAGI PENGUNJUNG/TAMU.
a. Setiap pengunjung/tamu

menggunakan masker dan cuci
tangan menggunakan sabun.

b. Bersedia dilakukan pengukuran
suhu tubuh dan apabila suhu
tububnya ~ 37,50 C wajib mengikuti
ketentuan yang diberlakukan di
tempat itu.

c. Wajib menerapkan Physical
Distancing.

d. Hindan menyentuh area wajab
seperti mata, hidung dan mulut.

e. Wajib mengikuti selurub ketentuan
yang diberlakukan pihak penyedia
jasa.

E. BIDANG USAHA DIVE CENTER DAN
SNORKEUNG

I. KETENTUAN UMUM.
a. Wajib menjaga HYGIENE dan

SANlTASlDive shop dan Snorkeling
dengan cara:
I. Penyemprotan disinfektan secara
berkala minimal 2 kali seban di
area UJP (dive shop, gudang
penyimpanan peralatan, areal
pengisian tanki, dermaga dan. dive
boat) sebelum dan seeudah
beroperasi.

2. Mendisinfeksi obyek yang sering
disentuh oleh publik seeering
mungkin dengan menempatkan
petugas khusus ( gagang pintu,
gagang kran air, tiang, pegangan
tangga, dan lain lain).

3. Pembatasan dan pembersihan
tempat duduk dan meja setelab
digunakan oleh pengunjung dive
center dan snorkeling
menggunakan disinfektan.

4. Menggunakan pernbatas minimal
berbahan plastik tebal pada
loket/counter dive shop.

5. Menyiapkan sarana cuci eangan &;
band sanitizier pada dive center
(dive shop, toilet umum, gudang

. anan oeralatan selam
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areal pengisian tank dan
kompresor) dennaga dan boat
dive.

b. Menyediakan infonnasi lengkap
mengenai pencegahan covid-19 dan
fasilttas kesehatan yang dapat
diakses oleh pengguna jasa,

c. Pembatasan jurnlah pengguna jasa
sebanyak 70010 dari kapasitas boat
dive.

d. Akses rnasuk ke Dive Center hanya
untuk tamu yang akan melakukan
reservasi.

e. Memherikan tanda khusus yang
ditempatkan di lantai area padat
seperti antrean, ruang ganti, dan
area lain sebagai pembatas jarak
antar pengunjung & petugas,

f. Wajib mengoperasikan THERMO
GUNdengan ketentuan:
LPetugas peugukuran barus telab
melalui pelatiban daJam
menggunakan THERMO GUN,
dengan menggunakan face shield,
masker dan sarung tangan daJarn
melaksanakan tugas.

2. Bagi karyawan, dilakukan minimal
2 kali dalam sehari (saat masuk
kerja dan pulang kerja].

3. Bagi pengunjung, dilakukan
sebelum masuk lokasi Usaha Jasa
Pariwisata.

g.Rutin melakukan pengawasan
terhadap pengunjung agar taat pada
protokol,

h. Menyediakan informasi semaksimal
mungkin untuk. para pengunjung
agar menerapkan protokol Int.

i. Calon penyelam yang menunjukkan
gejala indikasi terpapar covid-19
dUaraog masuk area dive
shop/center.

j. Mengatur meja atau teropat untuk
menyimpan tas atau peralatan
diving dengan jarak aman.

k.Alat-alat selam terdiri dari masker,
snorkel, bed, regulator, fin. wetsuit
dan Jainnya dalam kondisi steril
sebelum digunakan. Setiap seleSRi
menyelam dilakukao perendaman
a1at alat selam dengan cairan
disinfectant/sanitizer berupa Sodium
Hyphocloride dengan 50/0 bahan aktif
dengan konsentrasi 0,1% (100 ml
NaCW dalam 4000 mlAir) selama 5
menit dan dilakukan pembilasan
dengan air bersih kemudian
dikeringkan dan disimpan
menazunakan kantona olastik steril,



Perendaman dan pembilasan selalu
dilakukan setiap selesai penyelaman.

I. Alat yang sudah bersih dan kering
dibungkus plaetik dan disegel
sebelum dipergunakan kembali.

m. Tabung scuba dan pemberat
dilakukan sanltasi dengan
penyemprotan desinfectan
menggunakan alat spray tekanan
tinggi dan dilakukan pembilasan.

n. Alat yang disewa ditempatkan pada
kantong plastic yang diberi label
sesuai dengan nama penyewa untuk
menghindari tertukaroya
peoggunaan peralatan oleh tia!>'tiap
penyewa.

o.Tamu diarahkan untuk memasang
sendiri peralatan selamnya dan
hanya dibantu apabUa tamu tidak
dapat memasang sendiri peralatan
selam yang akan digunakan.

p. Tetap menjaga jarak aman minimal 1
meter antara penyelam saat briefing
di dermaga maupun dalam boat dive.

q.Menyediakan infcrmasi semaksimal
mungkin untuk para pengunjung
agar dapat menerapkan protokol ini.

r. Wajib menyusun SOP pada masing
masing departemen/divisi yang
dimiliki dengan mengacu pads
protokol ini,

2. BAGI KARYAWI\N

a. Setiap karyawan dan iostruktur
menggunaken face shield, masker
dan cuci tangan menggunakan
sabun serta dicek suhu tubuhnya
sebelum dan sesudah oekena.

b. Karyawan dan lnstruktur yang
memiliki subu tubuh ~ 37,S> C
di1arang masuk kerja,

c. Karyawan dan Instruktur w~ib
menerapkan Physical Distancing
dalam mclayani wisatawan serta
menghindari kontak langsung.

d. Karyawan dan lnstruktur mencuci
dan membersihkan tangan dengan
sabun/hand sanitizer sebelum dan
selesai melakukan aktivitas loading
peralatan selam, penst.erilisasian
peraIatan selarn, sebelum menaiki
boat dive dan setelah membantu
tamu memasang atau melepas
equipment yang mengharuskan
adanya kontak fisiko

e. Segera mandi dan berganti pakaian
sebelum kontak dengan anggota
keluarga di rumah. Bersihkan
handphone, kacamata, tas, dan
barang lalnnva dengan cairaq"



a. Wajib menjaga HYGIENEdan SANITASI
tempat Usaha Gym dengan cara:
1. Penyemprotan disinfektan secara
berkala minimal I hari sekali di area
Usaha Gym sebelum beroperasi, dan
mendisinfeksi obyek yang sering
disentuh oleh publik (gagang ptntu,
gagang kran air, meja kursi, dan
sebagainya).

2. Pembersihan tempat duduk, dan
meja setelah digunakan oleh
pengunjung menggunakan
disinfektan atau dekontaminasi (air
panas dan sabun antiseptik).

3. Pengaturan alat gym minimal
beljarak 1 meter antar peraJatan.

4. Tidak diperkenankan memberikan
pengunjung lain menggunakan alat
gym yang baru saja di gunakan aleh
penguojung sebelum di disinfeksi
atau dekontaminasi.

5. Peralatan gym yang dipergunakan
agar d,i disinfeksi dengan cairan
antiseptik atau alkohol ~6()O/.
sebelum dan sesudah dioperasikan.

b. Peogunjung wajib menginformasikan
Jdentitas dan dicatat pada buku tamu
oleh petugas,

e. Memberikan tanda khusus

disinfektan. I
f. Beristirahat yang cukup bila .sedang

tidak bertugas.
3. BAGIPENGUNJUNG/TAMU

a. Setiap pengunjung/tamu wajib
menggunakan masker dan cuci
tangan menggunakan sabun.

b. Bersedia dilakukan pengukuran
suhu tubub dan apabila suhu
tubuhnya ;, 37,S' C wajib mengjkuti
keten tuan yang diberlakukan di
tempat itu.

c. Wajib menerapkan Pbysical
Distancing.

d. Hindari menyentuh area wajah
seperti mata, bidung dan mulut.

e. Menangani sendiri alat selam nya
jiIta memungkinkan.

f. Membawa alat selam nya dalam
keadaan terbungirus dalam
tas/plastic sendiri tanpa tercampur
dengan alat alat tamu lain.

g. Wajib mengikuti seluruh ketentuan
yang diberlakukan dive center.

F. BIDANGUSAHAGYM

I. KETENTUANUMUM.

yang
L___L_ -L __~d~;t~e_m~pa~~ dl_· __ ~ __ uu_·__ar__ea__ ~p_a,~



v

pekerja seperti ruang ganti, dan areal
lain sebegai pembatas jarak antar
pekeJja dan pengunjung.

d. Pembetasan jumlah pengunjung,
dengan maksimal 70% dar! kapaettas
maksimum yang tersedia, dengan tetap
menerapkan Physical dan Social:
Distancing dengan jarak minimal 1.
meter antar pengunjung.

e. Mewajibkan pengunjung gym membawa
handuk sendiri untuk dipergunakan
setama menggunakan fasilitas gym.

f. Menempatkan petugas khusus untuki
mengawasi penerapan protokol phsyical
dan social distancing.

g. Menjaga kualitas udara, dengan iayouV
tata meja yang memastikan sirkulasi;
udara teriaga dengan bail< dan sinar
matahari dapat masuk, serta secara:
berkala membereihkan filter AC.,
(apabila memungkinkan).

h. W9,jib mengoperasikan THERMO GUN,
dengan ketentuan:

1. Petugas pengukuran barus teiah,
melalui pelatihan dalam
menggunakan THERMO GUN,~
dengan menggunakan sarung
tangan, masker dan face shield
dalam melaksanakan tugas. I

2. Bagi karyawan, dilakukanl
minimal 2 kaIi dalam sehari
(saat masuk kerja dan putang'
keJjal

3. Bagi penguniung, dilakukan
sebelum masuk lokasi Usaha
Gym.

i. Kasir/loket/tempat pembayaran
diwejibkan minimal menggunakan
pembatas berbahan mika antara
pengunjung d8JD karyawan, dan juga
menerapkan jara!< pada antrian dengan
menggunakan tenda pada Iantai. I

.i- Wajib menyediakan tempat cue! tangan'
berserta sabun, dan atau hand,
sanitizer dalam jumlah yang cukup. I

k. Dianjurkan menggunakan reservasi
secara daring atau telepon sebagai
metode dalam menerima pengunjung
untuk mengurangi kerumunan.

I. Wajib melaksanakan rapid test bagj
pekerja yang berasal dar! luar provinsi
atau yang berasal dari zona merah. I

m. Wajib mendisinfeksi ruang gym 15etela.l1
dipergunakan olen pengunjung dan
atau sebelum dipergunakan oleh
oeneuniunz lainnva. ~
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n. Wajib memberitahukan kepada
Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok
Sarat metalui Kecama.tan sehubungan
dengan beroperasinya kembali UJP.

o. Wajib memasang media informaai
untuk mengingatkan pekerja,
pelanggan/konsumen dan penguniung
agar meng!kuti ketentuan pernbatasan
jarak fisik serta me.ncuci tangan pakal
sabun dcngan air mcngaJir /
handsaniti7.er dan kcdisplinan
menggunakan masker serta nomor
kontak pcnting yang dapat dilihat jelas
oleh pengunjung.

p. Pengaturan area parkir dengan jarak
aman, serta penataan parkir dengan
jarak mimimum 1 meter antar
kendaraan untuk meminimalisir
kerumunanyeentuhan fisiko

q. Wajib menyusun SOP pada rnasing
masing departemen/dlvls; yang dimilikl,
dengan mengaeu pada protokol ini.

r. Pengaturan jam kerja dan jam masuk
(shiftl bag! karyawan guna
memudahkan pcnerapan Pbysical
Distancing serta memaauXan karya .."",
memiliki waktu i.tirabat yang cukup
demi menj8gj\ keeehatan.

2. BAGI KARYAWAN.
a. Setiap karyawan, dan instruktur gym

menggunakan face shield, masker dan
cuci tangan menggu nakan sabun serta
dieek suhu tubuhnya sebelum dan
sesudah masuk ke lokasi kerja.

b. Karyawan. dan instruktur gym yang
memiJiki suhu rubuh ~ 37.5OC dilarang
masuk kerja.

c. Pegawai dan inattuktur gym wajib
menerapkan Physical Distancing dalam
melayani pengunjung menggunakan
sarung tangan dan masker.

d. Tidak menggunal<an a1at-alat pnbadi
secara beraama-sarna, misalnya alat
shalat, alat makan, dan lain lain.

e. Segera mandi dan berganti pakaian
sebelum kontak dengan anggota
keluarga d; rumah, Bersihkan
handphone, kacamata. tas, dan barang
lainnya dengan caJran disinfektan.

f. Memastikan iotirabat yang eukup
ketika sedang tidal<bertugas.

3. BAGI PENGUNJUNO/TAMU.

a. Setiap pengunjung menggunakan
masker dan euei tangan menggunakan
sabun.

I



a. Wajib menjaga HY01ENE dan SANlTASJ
tempat Ueaha Karaoke dengan cara:
I.Penyemprotan disinfektan secam
berl<ala minimal 1 hart sekali di area
UJP (Ueaha Jasa Pariwisataj sebelum
bereperasi, dan mendisinIeksi obyek
yang $Oring disentuh oleh publik
(gagang pintu, gagang kran air, meja
kUnli, dan $Ol)Qgainya).

2.Pembersihan tempat dud uk, dan
meja setelah digunakan oleh
pengunjung menggunakan
dislnfekten atau dekontaminasi (air
panaa dan sabun antiseptik).

3. Tidak diperkenankan menggunakan
kursi dan meja yang baru saje di
pakai oleh pengunjung sebelum di
disinfeksi atau dekontaminasi.

4. Peralatan musik yang dipcrgunakan
agar di disinfek.i dengan cairan
anti$Optik atau a1kohol >60""
sebelum dan sesudah dioperasikan.

b. Memberikan tanda khusus yang
ditempstkan di lantai area padat
peketja $Operti ruang ganti, dan area
lal.n $Obagai pembatas jarak antar
pekerja dan pengunjung.

c. Pembatasan jumlah pengunjung
dengan maksimal 70% dan kapasitaa
maksimum yMg tersedia, dengan tetap
menerspkan Physical dan Social
Distancing dengnn jarak minimal 1
meter antar pengunjung.

d. Mengutamnkan penjualan paket family
pada room karaoke.

e. Menempstkan petugas khusus untuk
mengawasl penerapan protokol Physical
dan Social Distancing.

f. Pengunjung wl\iib menginformasikan
identitas dan dicatat pada buku tamu
oleh petugas.

b. Bersedla dilakukan pengukuran suhu
tubuh dan apabila suhu tubuhnya ~
37,SO C wl\iib mengikuti ketentuan yang
diberlakukan di tempat itu.

c. Wajib menera,pkan Physical Distancing.
d. Apabila menggunakan fasiJitas

transpol1aSi diaarankan tetap
mematuhi peraruran Physical
Distancing yang telab ditetapkan oleh
pemerintah.

e. Hindar! menyentuh area wajah seperti
mata, hidung dan mulut.

f. Wajib mengikutl seluruh ketentuan
yang diberlakukan pihak penyedia jasa.

G. BIDANO USAHA KARAOKE

1. KETENTUAN UMUM.



g. Menjaga kualitas udara, dengan layout.
tata meja yang meraastikan sirkulasi
udara terjaga dengan baik dan einar
matahari dapat masuk, serta secara
berkala membersihkan filter AC.
[apabila memungkinkanl,

b. Wajib mengoperasikan THERMO GUN
dengan ketentuan:
1. Petugas pengukuran barus telah
melaluJ pelatiban da1am
menggunakan THERMO GUN,
dengan menggunakan sarong
tangan, masker dan face shield
dalam melaksanakan tugas.

2. Bag; karyawan, dilakukan minimal 2
kali dalam sehari (saat rnasuk keIja I
dan pulang kerja]

3. Bag; pengunjung, dilakukan sebelum
rnasuk lokasi Usaba Karaoke.

i. Kasir/loket/tempat pembayaran
diwajibkan minimal menggunakan
pembatas berbahan mika antara
pengunjung dan karyawan, dan juga
menerapkan jarak pada antrian dengan
menggunakan tanda pada lantai.

j. Wajlb menyediakan tempat cud tangan
berserta sabun, dan atau hand
sanitizer da1am jumlah yang cukup.

k. Dianjurkan menggunakan reservasi
secara daring atau telepon sebagai
metode dalam mencrima pengunjung
untuk mengurangi kerumunan.

1. Wajib melaksanakan rapid test basi
pekeIja yang berasal dari luar provinsi
atau yang berasal dari zona merah.

m. Wajib membungkus microphone
dengan pembungkus sekali pakai.

n. WaJib mendisinfeksi ruang karaoke
setelah dipergunakan oleh pengunjung
dan atau sebelum dipergunakan oleh
pengunjung lainnya.

o. Wajib memberitahukan kepada
Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok
Baral melaJui Kecamatan sebubungan
dengan beroperasinya kembali UJP.

p. Waj-ib memasang media infcrrnaei
untuk mengingatkan pekeIja,
pelanggan/konsumen dan pengunjung
agar mengikuti ketentuan pembatasan
jarak fisik serta mencuci tangan pakai
sabun dengan air rnengalir /
handsanitizer dan kedlsplinan
menggunakan masker serta nomor
kontak penting ysng dapat dilihat jelas
oteh pengunjung.

q. Pengaturan area parkir dengan jarak
aman, serta pcnataan parkir dengan
jarak minumum 1 meter antar
kendaraan untuk meminimaJi-6v



kerumunan/ sentuban fisiko I
r. Wajib menyusun SOP pada masing
masing departemen/divisi yang dimiliki
dengan mengaeu pada protokol mi. I

s. Pengatu ran jam kerja dan jam masu k
(shift) bag; ksryawan guna:
memudahkan penerapan Physical
Distancing serta memastikan ksryawan
memiliki waktu istirahat yang eukup
demi menjaga kesehatan.

2. BAOI KARYAWAN.
a. Setiap karyawan, penyanyi dan ~
pemandu lagu wajib menggunakan face]
shield, masker dan cuci tangan;
menggunakan sabun serta dieek suhu
tubuhnya sebelum dan sesudah masuki
ke lokasi kerja,

b. KaJyawan, penyanyi dan pemandu lagu
yang memiliki suhu tubuh :.: 37,SoC'
dUarang masuk kerja.

C. Pegawal/Pelayan jasa makan dan,
minum wajib menerapkan Physical
Distancing dalam melayani pengunjung
menggunakan sarung tangan dan:
masker.

d. Juru racik minuman \vajib
menggunakan penutup kepala, masker'
dan sarung tangan sekali pakal saat,
mengolah minuman.

e. Tidak menggunakan alat-alat pribadii
secara bersama-sama, rnisalnya alat'
shalat, alat makan, dan lain lain.

f. Segera mandi dan berganti pakalan
sebelum kontak dengan anggota
keluarga di rumah. Beraihkan- ,
handphone, kacamata, tas, dan berang
lainnya dengan cairan disinfektan.

g. Memastikan istlrabat yang cukup,
ketika sedang tidak bertugas.

3. BAOI pe;NOl1NJUNO/TAMU.
a Setiap pengunjung menggunakan

masker dan cuci tangan menggunakan
sabun.

b. Bersedia dilakukan pengukuran suhu
tubuh dan apabUa subu tubuhnya >
37,50 C wajib mengikuti ketentuan yang
d.iberlakukan di tempat itu.

c. Wajibmenerapkan Physical Distancing.
d. Apabila menggunakan fasUitas
transportasi disarankan tetap
mematuh.i peraturan Physical
Distancing yang telab ditetapkan oleh
pemerintah.

e. Hindarl menyentuh area wajah seperti
mata, hidung dan mulut.

f. Wajib mengikuti seluruh ketentuan
yang diberlakukan pihak penyedia jasaj ioC



a. Setiap karyawan menggunakan race
shield atau masker dan cud tangan
menggunakan sabun serta meek suhu
tubuhnya sebelum dan eeeudah maauk
ke lokasi kerja.

h. Karyawan yang memiliki suhu tubuh ,
37,SoC dilarang masuk keJja.

c. Karyawan wajib menerapkan Physical
Distancing dalam melayani pengunjung
menggunakan sarung rangan dan
masker.

d. Tidak menggunakan alat-alat pribadi
secara bersama-eama, misalnya alat
shalat, alat makan, dan lain lain.

e. Segera mandi dan berganti pakaian
aebelum kontak dengan anggota keluarga
di rumah. Bersihkan hand phone,
kacamata, las, dan barang Iainnya
dengan cairan dlsinfektan.

f. Memastikan iatirahat yang cukup ketika
sedang tidak bertuga e.

3. BAOI PENGUNJUNG/TAMU

a. $etiap pengunjung menggunakan
masker dan cuci tangan menggunakan
sabun.

b. Bersedia dilakukan pengukuran suhu
tubuh dan apabila subu tubuhnya ,
37,50 Cwajib mengjkuti ketentuan yang
diberlakukan di tempat itu.

c. Wajib menerapkan Physical Distancing.
d. Apabila menggunakan Iasnitas

transportasi disarankan tetap
mematuhi peraturan Physical
Distancing yang telah ditetapkan oleh
pemerintah.

e. Hindari menyentuh area wajah sepetti
mata, hidung dan mulut.

f. Wajib mengjkuti seluruh ketentuan
yang diberlakukan pihak penyedia jasa.

Wajih menyusun Standar Operasional
Prosedur (SOP) dan menerapkan Protokol
Kesehatan dengan mengacu kepada
Keputusan Menteri Kesehatan Nomor
HK.OI.07/MENKES/328/2020 tentang
Panduan Pencegahan dan Pengendalian
Covid-19 di Tempat KeJja Perkantoran
dan Industri Oalam Mendukung
Keberlangsungan Usaha Pada Situasi
Pandemi.

2. BAGI KARYAWAN

H. USAHA PARIWISATA LAlNNYA

r, KETENTUAN UMUM
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pelindung diri. berupa masker atau face
shield.

b.Menyed.iakan Sarana Cuci Tangan
Pakal Sabun (CTPS) dengan air
mengalir dan sabun atau menyediakan
hand sanitizer.

c. Melakukan deteksi dan pemantauan
suhu tubuh pengunjung yang
memasuki tempat usaha serta
melarang pengunjung yang sakit atau
menunjukkan gejaJa suhu tubuh ~ 37,5
'C (tiga puluh tujuh koma lima derajat
eelcius] batuk, pilek, diare dan sesak
nafas.

d.Memastikan pekerja yang bekeria tidak
sedang sakit atau menunjukkan gejala
suhu tubuh ~ 37,5 'c (tiga puluh tujuh
koma lima derajat celcius) batuk, pilek,
diare dan sesak nafas untuk masuk
kerja,

e. Mengharuskan pekeJja menggunakan
masker.

f. Tempat usaha harus selalu dijaga
kebersihannya dengan meJakukan
pengepelan lantai 1hari minimal 2 kali,
penyemprotan desinfektan, sterilisasi
terhadap kursi, meia, handle pintu,
kaca dan samoa lainya.

2. KonsumenjPeogunjung Koperasi dan
UMKMjlKM wajib mematuhi ketentuan
sebagai berikut:

Q.Mengguoakan masker ketika
berkunjung.

b.Menjaga kebersihan tangan dengan
sering mencuci tangan dengan sabun
dan air mengalir atau menggunakan
handsanitizer.

c.Hindari menyentuh area wajah seperti
mata, hidung dan mulut.

d.Tidak berkunjung jika menunjukkan
kondisi tidak sehat.

e. Tetap memperhatikan jaga jarak/
Physical Distancing mlnlmaJ I meter
dengan orang Jain.

untukperaJatan

pengelola atau
Koperasi dan

mematuhi ketentuan

Kegiatan Perkoperasian
dan UMKM/IKM

13. L Pe.miIik atau
penanggungjawab
UMKM/IKM wajib
sebagai berikut:

a. Menyediakan



14. Kegiatan Kepemudaan I. Memastikan lokasi kegiatan tidak dalam
dan Olahraga Pembatasan Kegiatan Masyarakat.

2. Pengurus dan/atau penanggungjawab
kegiatan wajib mematuhi ketentuan
sebagai berikut:
a. Melakukan pengecekan auhu badan

bag; seluruh pelaksana, peserta (atlet,
pelatib/ official) dan penon ton sebelum
mulai kegiatan eli pintu masuk, jika
ditemukan adanya pelaksana, peserta
(aUet, pelatih dan/atau peoonton
dengan suhu > 37,5 'C maka tidak
diizinkan memasuki area kegiatan.

b. Mewajibkan pelaksana, peserta (atlet,
pelatih/officiaJ) menggunakan masker.

c. Memasang media informasi untuk
mengingatkan petaksana, peserta [atlet,
pelatih/Dfficial) agar mematuhi protokoi
kesehatan.

d. Melakukan pembatasan jarak minimal
1 m dengan membetikan tandaj'batas.

e. Melakukan upsya meminimalkan
kontak antara pelaksana kegiatan
dengan penon ton.

f. Mencegah kerumunan penonton.
g. Menyediakan tenaga kesehatan dan

layanan. kesehatan meskipun dalam
lingkup terbatas,

3. Peserta kegiatan wajib mematuhi
ketentuan sebagai berikut :
a. Memungkinkan dilakukan proses

latihan persiapan melalui daring.
b. Dipastikan dalam kondisi eehat.
c. Men.gikuti pengecekan suhu tubuh

sebelum mulai kegiatan elipintu masuk,
jika suhu >37,5 'C, maka tidak
diizinkan mengikuti kegiatan.

d. Menjaga kebersihan tangan dengan
sering mencuci tangan dengan sabun eli
air mengalir.

e.Mengbindari tangan menyentuh bagian
wajah.

r. Tetap memperhatikan Physical
Distancing.

g. Menggunakan masker sebelum, selama
dan setelah kegiatan,

h. Segers maneli dan berganti pakaian
sebelum kcntak dengan anggota
keluarga.



Pengelola Instituei Pendidikan wajib
mematuhi ketentuan sebagai berikut ;
I. Menyediakan sarana untuk cuei tangan

menggunakan air mengaJir dan sabun
atau pembersih tangao (hand sanitizerj di
berbagai Iokasi strategia sesuai dengan
jumJah yang dibutuhkan.

2. Menggunakan masker bagi pendidik dan
peserta dldlk.

3. Melakukan pengukuran suhu tubuh bag!
seluruh peserta didik dan tenaga
kependidikan,

16. PembeJajaran di Institusi
Pendidikan

sarung tangan.
e. Serin,g mencuci tangan pakai sabun di
airmengaJir.

f. Hindari memegang bagian wajab.
g. Harus dalam kondisi sehat,
h.Melakukan pembersihan tempat jualan
dan pembersihan peralatan yang telah
digunakan

2. Pemotong Hewan Kurban wajib mematuhi
ketentuan sebagai berikut:
a. Menjaga jarak minimal I meter setiap

aktivitas.
b. Manajemen RPH-R mengatur
kepadatan pekerja.

c. Menggunakan APD sepern masker,
faceshield dan sarung tangao.

d. Kondiai dalam keadaan sehat.
e. Setiap orang yang memilikJ gejaJa tidak

eehat, tidak diizinkan masuk ke RPH-R.
f. HJndari memegang bagian w'\iah. I
g. Membuang Iimbah pemotongao ke

tempat yang telab disiapkan.

panje.og danlengan

di areamaskerc. Menggunakan
penjualan.

d. Menggunakan

1. Penjual Hewan Kurban wajib mematuhi
ketentuan sebagai berikut:
a.Jaga jarak dengan memanfaatkan
teknologi daring untuk penjualan sapi,

b.Pengaturan tatacara penjualan meJiputi
pembatasan waktu penjualan, layout
tempat penjualan dengan
memperhatikan lebar lorong lapak
penjualan, pembedaan pintu masuk
dan keluar, alur pergerakan satu arah,
jarak antar orang minimal I meter dan
penempatan fasilitas cuci tangan pakai
sabun di air mengaJir yang mudah
diakses.

15. Kegiatan Pertanian
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I. Penilaian kondisi benlasarkan
epidemiologis meUputl : oro, OOP, PDP
dan Tcrkonfirmasi Positif Covid-19.

2. Dalam hal ditemukan pasien positif dl
tempat kerja, maka dllakukan tindakan
sebagai berikut:
a. Melaporkan dan berkoordinaai dengan

Pusat Kesehatan Maayarakat lerdekat.
b. MeJakukan penghentlan sementara

aktivitas di tempat kerja lUau tempat
kegiatan aeJama proses pembersihan
dan desinfekai paling sedikit 1 x 24
(satu kaU dua puluh empan jam.

c. Melal<ukan pembersihan sernua area
kerja pada permukasn yang sertng
disentuh pek~rja dengan cairan
pembersih/calran dlainfektan.

d. MeJakukan di.inf.ksi pada seluruh
tempat kerja atau tempat kegiatan
berikut fasiUtal dan peralatan kerja
yang terkonteminasi pekerja sakit.

e. MeJakukan pemeriksaan kesehatan dan
isolssi mandiri atau karantina mancliri
terhadap pekerja atau anggota
masyarakat yang pemah melakukan
konlak erat dengan pekerja atau
anggota masyarakat yang terpapar
Covid-19.

17. Penilaian Kondisi

4. Mencuci tangan denpn sabun di air
mengaJir atau band SIUl.iti%ersebelum dan
sesudah bemktivitas.

5. Menempkan jaral< &maD antar peserta
didik dan tenaga kependidikan paling
sedikit I (satu] meter (Physical
Distancing) .

6. Peserta dldik yang mengikuti
pembelajaran paling banyal< 50"10 (lima
puluh persen] dan [urnlah peserta didik
tiap kelas dan dilal<ukan pembelajaran
secara bergelombang.

7. Membersihkan area sekolah dan/atau
institust pendldikan lainnya dan
llngkungan sekitar.

8. Me1akukan disinfekai pads lantai, dinding
dan permukaan bendaybarang area
sekolah dan/atau lembaga pendidikan
lainnya secara berkala.

9. Menyediakan media komunikasi,
informasi dan edukasi mengenai
pencegahan dan pengendalian Covid-19 di
lokasi strategia.

Kesebatan Masyarolcal
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f. Mengatur sirkuJasi udara di tempat'
yang terkontaminasl pekerja sakit.

3. OaJam hal ditemukan konfinnasi positif di
tengah masyarakat maka dilakukan ;
a. Segera dirujuk ke rumah sakit rujukan

yang ditunjuk.
b. Oilakukan penyelidikan epidemiologi
untuk menemukan kontak erat
(tracking contact) dalam waktu 2 x 24
jam.

c. Oi sekitar lokasi kejadian dilakukan ;
1)Membatasi kegiatan masyarakat
sampai dengan diiakukan
penyelidikan epidemiologis.

2) Meiakukan diainfeksi d!sekitar lokasi
kejadian.

4. Oalam hal dit.emukan hasiJ Rapid Test
Reaktif maka diJakukan ;
a. Isolasi mandiri atau Karantina diJokasi
yang telah ditentukan

b. OiJakukan test Swab sesuai prosedur
Kesehatan.

I


