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SURAT EDARAN

Dalam Rangka usaha pencegahan penularan dan penyebaran Virus Corona (Covid 19),
dengan ini diminta perhatian Saudara-saudara untuk hal-hal sebagai berikut:

1. Perlu waspada namun tidak panik, cemas, atau takut yang berlebihan sehingga
mengambil langkah-langkah yang tidak perlu, bahkan yang kontra produKif.

2. Perlu memperhatikan kebersihan diri, keluarga, dan lingkungan, sefta rajin mencuci
tangan dengan sabun atau disenfektan.

3. Dianjurkan tiOat< berjabat tangan dengan sesama anggota IKPI dalam kegiatan-
kegiatan IKPI baik di Cabang, Pengda atau Pusat sepefti rapat, seminar, PPL dan
sejenisnya.

4. Anggota IKPI yang menderita sakit dengan keluhan batuk, pile( pusing, demam,
dan sesak nafas diminta untuk tidak menghadiri kegiatan-kegiatan IKPI baik di
Cabang, Pengda atau Pusat, sepefti rapat, seminar, PPL, dan sejenisnya.

5. Anggota IKPI dan/atau keluarganya yang baru kembali dari luar negeri, diminta
tidak menghadiri kegiatan-kegiatan IKPI, baik di Cabang, Pengda atau Pusat,
sepefti rapat, seminar, PPL, dan sejenisnya paling sedikit selama 14 (empat belas)
hari sejak kedatangannya dari luar negeri.

6. Kegiatan bepergian ke luar negeri diharapkan dapat ditunda terlebih dahulu sampai
dengan kondisi dan situasi kembali kondusif.

7. Diharapkan berdoa bersama atau sendiri-sendiri menurut agama masing-masing
untuk mohon kiranya Tuhan Yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih memberikan
kesembuhan kepada Saudara-saudara kita yang sedang sakit, dan Virus Corona
serta penyakit yang lain segera dijauhkan dari negeri kita tercinta, Indonesia.

Demikian ajakan ini disampaikan untuk disebar luaskan kepada semua anggota IKPI di
Seluruh Indonesia mellaui berbagai media untk dilaksanakan dengan sebaik-baiknta.
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