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Memperhatikan kondisi tingkat penyebaran COVID-l9 yang

dilatarbelakangi tingkat kesadaran masyarakat terhadap pelaksanaan protokol

kesehatan masih rendah sehingga meningkatnya potens jumlah masyarakat

Bengkulu Selatan terkonfirmasi positif COVID-19 dan meninggal dunia akibat

terpapar COVID-l9, serta memperhatikan Surat Telegram dari Kapolda

Bengkulu Nomor : ST/SI7IXII IKE.P/2O2O tanggal 15 Desember 2020. Maka,

demi keselamatan agar terhindar dari COVID-l9 secara meluas perlu

disampaikan hal-haf sebagai berikut :

1. Tidak mengadakan kegiatan yang menimbulkan keramaian/kerumunan

seperti resepsi pernikahan, aqiqah, sunatan, syukuran, takzrah, tabligh

akbar, dan hari raya Keagamaan;

2. Tidak mengadakan kegiatan perayaan menyambut Tahun Barrl.: 2O2l;

3. Tidak mengadakan kegiatan pasar malam dan konser musik;

4. Rumah-rumah ibadah, pemilik/pengelola tempat-tempat hiburan, pusat

perbelanjaan , restoran, cafe, rumah makan agar selalu mematuhi protokol

kesehatan seperti setiap pengunjung wajib memakai masker, menyediakan

tempat cuci tangan/ sabun, mengatur jarak tempat duduk dan membatasi

pengunjung maksimal 50% dari kapasitas ruangan yang tersedia;

5. Khusus restoran dan cafe jam buka dibatasi sampai dengan pukul 22.00

WIB;

6. Seluruh ASN Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan untuk melaksanakan

tugas kedinasan dirumah (work from home), kecuali ASN yang bertugas

melaksanakan pelayanan public seperti RSUD HD, Puskesmas, Perijinan,

Dukcapil, Pemadakebakaran, serta menghibau kepada BUMN, BUMD dan
perusahaan swasta untuk menyesuaikan;

7. Bagi masyarakat yang rentan atau beresiko tinggi terhadap positif COVID-

19, seperti ibu hamil/menyusui dan warga yang berusia lanjut (lansia)

dianjukan agar menghindari keramiaan, ke luar rumah dan lebih baik
berdiam diri di rumah (stay at home);



8. Dengan dikeluarkannya surat edaran ini, maka surat edaran Bupati

Bengkulu Selatan Nomor : 36O/991 ICOVID-I9/BPBD/2O2O Tentang

Pemberlakuan Protokol Kesehatan Pada Akad Nikah, Resepsi Pernikahan

dan Acara Hajatan Lainnya Menuju Masyarakat Produktif Dan Aman

COVID-19 tidak belaku lagi, dan

9. Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal 28 Desember 2O2O, sampai

pemberitahuan berikutnya, dan/atau pandemi COVID- 19 sudah dinyatakan

terkendali.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.
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