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SURAT EDARAN           

Nomor : 001/RW011/SE/IV/2020 

 

Menindaklajuti Surat Edaran Kepala Desa Burangkeng No.474/SE-2/SiKes/IV/2020 Tanggal 6 April 2020 tentang 

Percepatan Penanganan COVID-19 di Desa Burangkeng dan Seruan Kepala Desa Burangkeng No.474/SR-

1/SiKes/IV/2020 Tanggal 7 April 2020, dan hasil rapat pengurus RT/RW011 pada hari Jumat, 10 April 2020 maka 

untuk semua warga agar melaksanakan hal-hal sebagai berikut : 

 

1. Mulai hari Senin, 13 April 2020 akses keluar masuk warga adalah 1 pintu yaitu melalui pintu gerbang utama 

blok K (bagi warga blok K) atau pintu gerbang blok V (bagi warga blok V). 

2. Ojek online, pedagang keliling, pengamen, pemulung, pengemis, dan lainnya dilarang masuk ke area 

pemukiman warga. 

3. Jasa online (paket, gofood, dll) hanya sampai gerbang utama dan barangnya dititipkan di pos security.  

4. Untuk keselamatan bersama, untuk sementara warga tidak menerima tamu khususnya dari daerah zona 

merah pandemi covid-19 (kecuali keperluan mendesak, akan disediakan tempat untuk menerima tamu di pos 

security). 

5. Warga pendatang baru wajib lapor ketua RT untuk diperiksa, diteliti, diawasi dan dikarantina selama 14 hari 

dengan membawa surat keterangan sehat dari fasilitas kesehatan. 

6. Warga dihimbau untuk di rumah saja, hanya keluar jika kepentingan mendesak. 

7. Jika diharuskan bepergian ke luar rumah, maka wajib menggunakan masker dan cuci tangan sebelum masuk 

pintu gerbang. 

8. Tidak melaksanakan mudik lebaran tahun 2020 dan bepergian keluar daerah, khususnya daerah yang 

termasuk Zona Merah Pandemi COVID-19. 

9. Para Ketua RT agar selalu berperan aktif serta berkoordinasi secara berkala dengan Tokoh Agama, Tokoh 

Masyarakat, Kader Posyandu dan Lembaga Sosial untuk melakukan berbagai upaya Penanganan 

Pencegahan Penyebaran COVID-19 dan menyampaikan informasi kepada seluruh warga dengan 

menggunakan saluran komunikasi yang tersedia (salah satunya menggunakan pengeras suara di sarana 

ibadah), serta memantau kondisi kesehatan warga di wilayah masing-masing. 

10. Melaksanakan praktek budaya hidup bersih dan sehat, mencuci tangan setiap saat dengan sabun di air yang 

mengalir. 

11. Warga yang mengalami sakit/kondisi tidak sehat agar memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat dan 

tetap tinggal di rumah. 

12. Warga diminta untuk tetap tenang dan jangan terpengaruh dengan berita Hoax serta senantiasa berdoa 

kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. 

 

Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal diterbitkan, sampai dengan batas waktu yang belum ditentukan. 

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian. 

         Bekasi, 10 April 2020 

KETUA RW 011   

    

 

 

SUDIYO, ST.    

Tembusan : 

1. Kepala Desa Burangkeng 

2. Arsip 


