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GUBERNUR KALIMANTAN I 1MUR
Keparte
Yth. 1. Hupati / Walikots se- Kalbm.
2 . Para Kepate instansi vertikal se- Kaltim.
3- Para Asist i Sekda Provmsi Kaltim .
4 x.epaia Dmas/ Badan/ Birodi Ungkungan Pemprov.
Kaltim .
5, Para Pimpinan Barian , Lembaga dan Ormas
6, Mabvdrakat Kalimantan Timur

^
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Tempat

SURAT EDARAN
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR
CG-yr -II/ B. Ke$ra
Namor
: 440/

TENTANG
ANJURAN PELAKSANAAN SELAMA LIBUR HARI RAYA NATAL
OAN MENYAMBUT TAHUN BARU 2021 DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Dalam rangka menyambut masa liburan Han Raya Natal Tatiun 2020 dan Tahun Baru 2021 ,
maka dengan memperbatikan babwa masih sangat tingginy tinykat penularan kasus positif Cov*dl 9
di wilayab Endonesia termasuk Proving Kalimantan Timur yang dilandai dengan munculriyri fclasEer
bam,, serta semakin meningkatnya arus kunjungan ke Kalimantan Timur dan tingginya pot <?n&i
keaimunan mssyanakat setema iibur Han Raya Natal dan menyambut Tahun flanj 2021 di Provinsi
Kalimantan Timur , selungga perlunya tiagi semua pihak imluk menjaga k^&ebaran, kenyamanan,
khVjmrjnan, dan kesdamatan masyarakat .

*

Berkeiiaan dengan hal tersebut disampaikan sebagai benkul :
1. Agar tetap ber^ungguh'Siinggiib, tertibr dan disiplm seita penuti tanggung wat> mematuln
ktit ntnan wbagaimana yang te- lati diatur dalam Peraturan Guternur Kalimantan Timu * Nomor 43
^
Tahun 2020 tentang Penerapan Oisiplm dan Penegakan Huktiro Protokot Kesetiatan sebagai Upaya
Pencegahan dan Pengendalian Corona Vims
2019 dalam Tatanan Kebidupan Era Bam ;
2 . Pelaku Perjalanan Datam Negen (PPDN ? yang akan memasuki wfoyab Hortia Kalimantan Timur
harus mengikuti ketentuan :
a. bertanggung jawab atas kesehatan masing- masing, serta tunduk dan patub Lerbadap syarat
dan ketentuan yang berlaku ;
b. fragi yang melakukan perjalanan dengan transported udan wapb menunjukkan surat
*
keterangan hasil non reaktrf uji. Rapid Test Anttbods / Afrtfgen dan hasil negabf uji swab
berbasis PCR paling lama 2 x 24 >am sebeltim keberarigkfttan, dan mengisl e- HAC Indonesia;
c. bayi yang metekufcan perjalaitan memakai kerxfaraan pribadi melaiui transported darat dan
laut wa ]ip menunjukkan surat keteFangan basil non reaktif uji Rapid Test Atitib&k /Anmen
paling lama 2 x 24 jam rcbetum kebcrangkatan
<3. Surat keterangan Haul non reaktif uji Rapid Test Anttbodi / Antx7&i dan hasil negate uji swab
berbasis PCR hertaku se/anra 14 (empat botis ) hari sejak diterbitkan.
e. S lama maslh tnjrada di wilayan Pioviny Kalimantan Timur ivajib m^mihki surat kett^angan
^
lierbasis PCR
J >asil non nsaktif Uji Raptd Ten Anlrbodi / Antigen dan basil nerjrUtf u|l
yang masih norlaku.
i . Bayi PPDN yang borangkat dan Kalimantan Timur surat ketemngan Nasil non reaktif uji
fiapfd Test Afrttixxft / Aftfigen dan hasil negatif UJI swab berbasis PCR yang masLti berlaku
dap t < tigunafcan unfuk perjalanan kembah ke Kalimantan Timur ,
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Jaian Gajah Madii Nnin^n ? Samortfida Kode POE 76 ^ 21 Kalimantan Timur
' 33 Faje 0541 ; 73776 Z - W 1 It
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3, Setiap Grang, Pelaku Uialiar Pengelpla, P jiytfenggara arau Penanggung jawab Ternpat dan
F tiitas Umum yang melakssnakan akt vitas selama Libur Hari aya Natal dan menyairrtxji
*
Tahun &flru 2021 :
a, Wajib melaksaoakan protokol keseJiatan yaitu
1}. MofHFjfcar masker dengan bertar.
?. } . Mer >uiti tengen d tgan salHjn pada air mengalir atau dentin fwxtzuifavr .
5 } Membat 35* iurerdksl Fisifc dan seialu rnenjaga ja ^ ak .
4 ), rutak boleti berkemmun <fon membatas» aktivitas di lempat umum/keramaiaii.

^

^

^

.

b.

^

Dilarancj kerds :
1). Menyelenggarakan pesta

jierayaan

tahun baru dan sejefifrnya d> dalam dan / atau di luar

riidnyari.

2). Menggunakan peta&an, kembang api, dan sejemsnya, dan
3), Mabuk - rnabukan dengan ntfnijman kera&,

.

-

.

4. Setiap Orarg Pelaku Usaha, Pengetoia , Penyelenggara ritau Pt nanggung jawab Tempat dan
jfli dengan iJeraiuran
la ilita ^ Umum yang melanggar ketcnkian akan dikenakan sank i
^
^
Gubernyr Kalimantan Timur Mpmor 48 Tahun 2020 dan Peraturan Penjndanyunctanqan lalnnya,

^

Camat dan Kepala Desa/Lurah, 5erTd para jahak terkait agar
mengkoordinaaikaii, mengkomunpkasikanr dan mensosiallsasikan Edarrm mi uniuk dilaksanakan
de jan tertib, <k iplut dan pcnun taiwjgung jawab

5- tkipatr/ Walricota,

* .

^

ft. PaiKjllma Kod&m VI Mulawarman dan Kopala Kepolrsian Daerali Kalimantan Fnnm (fimonon
hendaknya dapat untuk mslakukan operas fienegakan disiplm guna meFnasbkan tertaksananya
Edaran ini,
7

.

Edaran kit mulai beriaku sejah tanggal 24 Desember 2020 sampai dengan tanygai 10 3anuan
2021

.

Demikian cksampaikan uniuk mendapat perhatian bersama dan diiakwnakan dengan penult
tanggung ]awab .

Samannda . 23 Dumber 2020

o

y

, «4

GU &EMNLFR ..

'

*

r

*

.

£7

.

.

lr M ISRAN NOOR, M SlTemjJHSin :
!. Men i Da lam Neg£u R1 di - Jarana (M:Laga aportm ).
2 - Kelua Saluan Tugas Pfcrtiep&ian Penancjandn Carp y,m DOJ ^ 2039 = : Jakarta .
3. Pangdam VI Muiawarmandi Bji kpsoan
4. KapoWa Ka tim (js - &aiikj>apflP
'

^

*

1

