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Pergub
Banten
16/2020 Kab. Tangerang, Kota Tangerang, dan

Kota Tangerang Selatan

Mengatur wewenang badan kenegaraan

Mengatur penggunaan wewenang
badan kenegaraan

wewenang & penggunaan wewenang oleh Pemda

Kab & Kota Tangerang serta Kota Tangsel



Pergub Banten 16/2020

Pedoman PSBB Dlm Penanganan Covid-19 

di Kab. Tangerang, & Kota Tangsel

Ps. 2

Pergub ini dimaksudkan sbg panduan pelaksanaan PSBB

dlm rgk percepatan penanganan Covid-19 di daerah

Ps. 3

Pergub ini bertujuan utk:

a. membatasi keg ttt & pergerakan org&/brg dlm menekan penyebaran Covid-19

b. meningkatkan antisipasi perkembangan ekskalasi penyebaran Covid-19

c. mperkuat upaya penanganan kesehatan akibat Covid-19

d. menangani dampak sosek penyebaran Covid-19
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(1) Dlm upy mncegah mluasnya penyebaran Covid-19, Gub mberlakukan

PSBB di Kab Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangsel

(2) PSBB dilakukan dlm btk pmbatasan aktivitas luar rmh…

(3) Slm pmberlakuan PSBB, setiap org wajib:

a. mlaksanakan PHBS, &

b. menggunakan masker d luar rmh

(4) Pembatasan aktivitas luar rmh dlm pelaksanaan PSBB, meliputi:

a. pelaksanaan pembelajaran di sekolah &/ institusi pendidikan lainnya;

b. aktivitas bekerja di tempat kerja;

c. kegiatan keagamaan di rmh ibadah;

d. kegiatan di tmpt atau fasum

e. kegiatan sosbud, &

f. pergerakan org & brg menggunakan moda transportasi
(5) Koordinasi, pengerahan SD & operasional PSBB diatur Bup/Walikota

(6) Jgk wkt pmberlakuan PSBB ditetapkan dg Kept. Gubernur
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(1) Selama pemberlakuan PSBB, perusahaan dan/atau pabrik tetap
dapat melaksanakan aktivitas/kegiatan operasionalnya
sepanjang melakukan protokol kesehatan.

(2) Dalam hal ditemukan pekerja/pegawai perusahaan dan/atau
pabrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) positif terpapar
Covid-19, maka aktifitas perusahaan dihentikan sementara.

(3) Selama penghentian sementara aktivitas bekerja di tempat
perusahaan dan/atau pabrik sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), khusus pekerja/pegawai administrasi dan/atau manajemen
wajib mengganti aktivitas bekerja di tempat kerja dengan
aktivitas bekerja di rumah/tempat tinggal.

(4) Perusahaan dan/atau pabrik sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dapat melakukan pencegahan penyebaran Covid-19
melalui pelaksanaan rapid test secara mandiri terhadap
pekerja/pegawai.
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(1) Selama pemberlakuan PSBB, dilakukan penghentian sementara
aktivitas bekerja di tempat kerja/kantor;

(2) Selama penghentian sementara aktivitas bekerja di tempat
kerja/kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib
mengganti aktivitas bekerja di tempat kerja dengan aktifitas
bekerja di rumah/tempat tinggal.

(3) Pimpinan tempat kerja/kantor sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) yang melakukan penghentian sementara aktivitas
bekerja di tempat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
wajib:

a. menjaga agar pelayanan yang diberikan dan/atau aktivitas
usaha tetap berjalan secara terbatas;

b. menjaga produktivitas/kinerja pekerja;
c. mengatur jam kerja;
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(3) d. melakukan pencegahan penyebaran Covid-19 di lokasi dan
dan lingkungan tempat kerja;

e. menjaga keamanan lokasi & lingk sekitar tempat kerja; dan
f. mmemberikan perlindungan kepada pekerja yang terpapar

Covid-19 sesuai dengan ketentuan PUU.
(4) Upaya pencegahan penyebaran Covid-19 di lokasi dan lingkungan

tempat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d  
dilakukan secara berkala dengan cara:
a. membersihkan lingkungan tempat kerja;
b. melakukan disinfeksi pada lantai,   dinding dan perangkat

bangunan tempat kerja;
c.  menutup akses msk bagi pihak2 yg tdk berkepentingan; dan
d. dapat melakukan rapid test secara mandiri
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Pedoman PSBB Dlm Penanganan Covid-19

di Kab. Tangerang, & Kota Tangsel

Ps. 29 (1)

Utk menjamin pelaksanaan PSBB di

Kabupaten/Kota diperlukan Check Point

Ps. 31

Pelanggaran terhadap pelaksanaan PSBB

dikenakan sanksi sesuai ketentuan PUU
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Terimakasih

“Semoga Covid-19 Lekas Selesai”


