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S U R A T    E D A R A N 

NOMOR: 510/1148.7.2/III/2020 

 

TENTANG 

ANTISIPASI PENANGANAN PENYEBARAN VIRUS CORONA 

(COVID-19) PADA SEKTOR PERDAGANGAN UMUM DI LINGKUNGAN 

KABUPATEN KARANGANYAR 

 

Menunjuk Surat Edaran Kementerian Kesehatan Republik Indonesia 

Nomor SR.02.02/II/270/220 Tentang Pedoman Kesiapsiagaan 

menghadapi infeksi Covid-19 dan menyikapi situasi perkembangan 

penularan Covid-19 yang telah berkembang saat ini, bersama ini kami 

sampaikan kepada seluruh pemilik / pengelola Pusat Perbelanjaan,Toko 

Modern, Rumah Makan, Kafe, Kedai dan pengelola tempat-tempat 

perdagangan / jual beli, untuk dengan sungguh-sungguh melaksanakan 

hal-hal sebagai   berikut: 

1. Memperhatikan kebersihan dan kesehatan seluruh karyawan, produk 

dagangan, peralatan, serta lingkungan sekitar toko / pusat belanja; 

2. Memasang kran air / wastafel disertai sabun untuk cuci tangan, 

ditempatkan di lokasi pintu masuk atau tempat strategis di toko / pusat 

belanja masing-masing, serta mengarahkan kepada seluruh 

konsumen/ pengunjung untuk melaksanakan Cuci Tangan Pakai 

Sabun (CTPS) sebelum menerima pelayanan ; 

 

 

         Kepada: 
Yth. Pemilik/ Pengelola Pusat     
        Perbelanjaan,Toko Modern,   
        Rumah Makan, Kafe, Kedai dan   
        pengelola tempat-tempat  
        perdagangan/ jual beli  
        se- Kab. Karanganyar 
        Di - 
                 KARANGANYAR  
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3. Mengatur formasi  pelayanan (tempat duduk / tempat antrian / kasir / 

dan sebagainya) berjarak aman antar pengunjung satu sama lain atau 

antara pelayan dengan konsumen; 

4. Memerintahkan kepada karyawan dan semua pihak yang berkaitan 

dengan pelayanan toko / pusat belanja untuk menggunakan pelindung 

diri dan pengaman secukupnya (masker / sarung tangan / dan 

sebagainya) dalam melaksanakan layanan kepada konsumen; 

5. Segera menindaklanjuti dan membuat tindakan yang diperlukan 

terhadap munculnya gejala menyerupai (symptom) Covid-19 bagi para 

karyawan serta berkoordinasi dengan pusat layanan kesehatan untuk 

penanganan lebih lanjut.  

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk dilaksanakan dengan sungguh-

sungguh dan penuh tanggung jawab. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

          
          

       

 

 
Tembusan: 

- Bupati Karanganyar  

(sebagai laporan) 
 


