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Yth. :
1. Ketua PHDI Provinsi Seluruh Indonesia
2. Rektor/Ketua PTKHN
3. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi
u.p. Kabid/Pembimas Hindu Seluruh indonesia
4. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota
u.p. Kasi/Penyelenggara Bimas Hindu seluruh Indonesia
di tempat.

Menindaklanjuti Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Nomor:
13/2020 tentang Kewaspadaan Dini, Kesiapsiagaan, serta Tindakan Antisipasi
Pencegahan Infeksi Covid-19 di Lingkungan Kementerian Agama (terlampir), dengan
ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:
1. Sebagaimana diketahui bahwa virus Covid-19 adalah penyakit yang belum
ditemukan penyembuhannya. Sementara upaya pencegahan yang dapat
dianjurkan adalah menjaga daya imun/kekebalan masing-masing individu,
melokalisir penyebaran antar pribadi serta membudayakan perilaku hidup bersih
dan sehat;
2. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dilakukan dengan mengacu pada prinsip
pencegahan penyakit pada individu, keluarga dan komunikasi seperti:
a. Menjaga kebersihan individu melalui pembiasaan cuci tangan pakai sabun;
b. Makan dengan gizi seimbang dengan memperbanyak sayuran dan buahbuahan;
c. Rajin berolah raga dan cukup tidur;
d. Menggunakan alat mandi pribadi;
e. Menggunakan masker dan penutup mulut bagi yang sakit batuk maupun
bersin;
f. Memelihara kebersihan lingkungan tempat tinggal, permukiman, rumah
ibadah dan sekolah/kampus;
g. Menyediakan cairan anti septik di setiap pintu masuk bangunan dan
ruangan;
3. Untuk penanganan umat Hindu baik di rumah/sekolah/kampus/rumah
ibadah/organisasi keagamaan Hindu yang mengalami gejala-gejala sakit yang

diperkirakan mengarah pada gejala penyakit Pneumonia, agar segera
berkoordinasi dengan puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat;

4. Segera melapor kasus suspek Pneumonia berat yang memiliki riwayat
perjalanan dari negara terjangkit kepada Ditjen P2P melalui Public Health
Emergency Operation Centre (PHEOC) Whatsapp 087806783906 dan e-mail
poskoklb@yahoo.com;
5. Umat Hindu agar lebih meningkatkan kewaspadaan, tetap tenang dan ikuti
protokol pemerintah dalam upaya pencegahan penyebaran Virus Covid19/Corona;
6. Menjadwalkan ulang kegiatan-kegiatan berskala besar yang menghadirkan
banyak orang selama 14 (empat belas) hari kedepan atau sampai kondisi
memungkinkan kembali;
7. Mengajak kepada seluruh umat Hindu untuk berdoa agar Indonesia mampu
terbebas dari wabah Covid-19.
Demikian himbauan ini kami sampaikan untuk ditindaklanjuti dan dilaksanakan
dengan sebaik-baiknya.
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