
WALIKOTADEPOK

PROVINSIJAWABARAT

KEPUTUSANWALIKOTADEPOK

NOMOR:443/295/Kpts/Satgas/Huk/2022

TENTANG

PEMBERLAKUANPEMBATASANKEGIATANMASYARAKAT

LEVEL1CORONAVIRUSDISEASE2019

WALIKOTADEPOK,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka Pemberlakuan Pembatasan

Kegiatan MasyarakatCorona Virus Disease 2019 telah ditetapkan

Keputusan Wali Kota Depok

Nomor:443/263/Kpts/Satgas/Huk/2022tentangPerpanjanganKelima

PemberlakuanPembatasanKegiatanMasyarakatLevel2CoronaVirus

Disease2019,sampaidengantanggal23Mei2022;

b. bahwa dengan terbitnya Instruksi Menteri Dalam Negeri

Nomor26Tahun2022tentangPemberlakuanPembatasanKegiatan

MasyarakatLevel3,Level2,danLevel1CoronaVirusDisease2019di

Wilayah Jawa dan Bali,maka Keputusan sebagaimana dimaksud

dalam hurufa,perludilakukanpenetapankembali;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam hurufadanhurufb,perlumenetapkanKeputusanWaliKota

tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan MasyarakatLevel1

CoronaVirusDisease2019;

Mengingat…





Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit

Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984

Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor3723);

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan

KotamadyaDaerahTingkatIIDepokdanKotamadyaDaerahTingkatII

Cilegon(LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun1999Nomor49,

TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor3828);

3. Undang-UndangNomor36Tahun2009tentangKesehatan(Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144,Tambahan

LembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor5063);

4. Undang-UndangNomor23Tahun2014tentangPemerintahanDaerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor244,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah beberapa kalidiubah terakhirdengan Undang-

UndangNomor11Tahun2020tentangCiptaKerja(LembaranNegara

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor245,Tambahan Lembaran

NegaraRepublikIndonesiaNomor6573);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan

Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018

Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor6236);

6. Undang-UndangNomor2Tahun2020tentangPenetapanPeraturan

PemerintahPenggantiUndang-UndangNomor1Tahun2020tentang

KebijakanKeuanganNegaradanStabilitasSistem Keuanganuntuk

PenangananPandemiCoronaVirusDisease19(COVID-19)dan/atau

dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan

PerekonomianNasionaldan/atauStabilitasSistem KeuanganMenjadi

Undang-Undang(LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun2020

Nomor87,TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor

6485);

7.Undang…



7. Undang-UndangNomor1Tahun2022tentangHubunganKeuangan

antaraPemerintahPusatdanPemerintahDaerah(LembaranNegara

RepublikIndonesiaTahun2022Nomor4,TambahanLembaranNegara

RepublikIndonesiaNomor6757);

8. Peraturan Pemerintah Nomor40 Tahun 1991 tentang Penanganan

WabahPenyakitMenular(LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun

1991 Nomor49,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor3447);

9. PeraturanPemerintahNomor21Tahun2008tentangPenyelenggaraan

Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2008 Nomor 42,Tambahan Lembaran Negara Republik

IndonesiaNomor4828);

10.Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan

Bencana Nonalam Pandemi Coronavirus Disease 2019

(COVID-19)SebagaiBencanaNasional;

11.KeputusanPresidenNomor24Tahun2021tentangPenetapanStatus

FaktualPandemiCoronavirusDisease2019diIndonesia;

12.Peraturan MenteriDalam NegeriNomor20 Tahun 2020 tentang

Percepatan Penanganan Coronavirus Disease 2019

diLingkunganPemerintahDaerah;

13.Keputusan MenteriKesehatan Nomor:HK.01.07/Menkes/104/2020

tentangPenetapanInfeksiNovelCoronavirusDisease2019(Infeksi

2019-nCoV)sebagaiJenisPenyakityangDapatMenimbulkanWabah

danUpayaPenanggulangannya;

14.Keputusan MenteriKesehatan Nomor:HK.01.07/Menkes/328/2020

tentangPanduanPencegahandanPengendalianCoronavirusDisease

2019 (COVID-19)diTempatKerja Perkantoran dan Industridalam

MendukungKeberlangsunganUsahapadaSituasiPandemi;

15.KeputusanMenteriDalam NegeriNomor440-830Tahun2020tentang

Pedoman Tatanan Norma Baru Produktifdan Aman Coronavirus

Disease2019bagiAparaturSipilNegaradiLingkunganKementerian

Dalam NegeridanPemerintahDaerah;

16.Peraturan…..



16.PeraturanDaerahProvinsiJawaBaratNomor13Tahun2018tentang

PenyelenggaraanKetenteraman,KetertibanUmum,danPerlindungan

Masyarakat(Lembaran Daerah ProvinsiJawa BaratTahun 2018

Nomor13)sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah

ProvinsiJawaBaratNomor5Tahun2021tentangPerubahanatas

PeraturanDaerahProvinsiJawaBaratNomor13Tahun2018tentang

PenyelenggaraanKetenteraman,KetertibanUmum,danPerlindungan

Masyarakat(Lembaran Daerah ProvinsiJawa Barat Tahun 2021

Nomor5);

17.PeraturanWaliKotaDepokNomor59Tahun2020tentangPedoman

PembatasanSosialBerskalaBesarSecaraProporsionalPraAdaptasi

Kebiasaan Baru Dalam Rangka Pencegahan, Penanganan, dan

PengendalianCoronaVirusDisease2019sebagaimanatelahbeberapa

kalidiubah terakhirdengan Peraturan WaliKotaDepokNomor15

Tahun2021tentangPerubahanKeempatatasPeraturanWaliKota

Nomor59Tahun2020tentangPedomanPembatasanSosialBerskala

BesarSecara ProporsionalPra AdaptasiKebiasaan Baru Dalam

Rangka Pencegahan,Penanganan,dan Pengendalian Corona Virus

Disease2019;

18.PeraturanWaliKotaDepokNomor60Tahun2020tentangPenerapan

DisiplindanPenegakanHukum ProtokolKesehatanSebagaiUpaya

PencegahandanPengendalianCoronaVirusDisease2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan MasyarakatLevel1 Corona Virus

Disease2019terhitungmulaitanggal24Mei2022sampaidengantanggal

6Juni2022.

KEDUA : Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan MasyarakatLevel1 Corona Virus

Disease2019sebagaimanadimaksuddalam Diktum KESATUtercantum

dalam LampiranKeputusanWaliKotaini.

KETIGA...



KETIGA : Dalam rangkaPemberlakuanPembatasanKegiatanMasyarakatLevel1

CoronaVirusDisease2019sebagaimanadimaksuddalam Diktum KESATU

danDiktum KEDUA,WaliKotamelarangsetiapbentukaktivitas/kegiatan

yangdapatmenimbulkankerumunan.

KEEMPAT : UntukmengoptimalkanpelaksanaanPemberlakuanPembatasanKegiatan

MasyarakatLevel1CoronaVirusDisease2019,memastikanpenerapan

protokolkesehatan,danuntukmembatasimobilitaswarga,dilaksanakan

GerakanJagaKampungKita(JAGAKAKI)padatingkatRukunTetangga

(RT)dan Kampung Siaga Tangguh Jaya (KSTJ),dengan mengerahkan

sumberdayaSatuanTugasKecamatandanTim PengawasKecamatan,

SatuanTugasKelurahan,bersamaTNI/POLRI,sertaterpadudenganSatuan

Tugas KSTJ/RT/RW,melakukan upaya pencegahan dan penanganan

langsungdiwilayahRukun Tetangga(RT).

KELIMA : WaliKota didukung penuh oleh TNI,Polri,dan Kejaksaaan dalam

mengoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan Pemberlakuan

PembatasanKegiatanMasyarakatLevel1CoronaVirusDisease2019.

KEENAM : Untuk mencegah terjadinya peningkatan penularan Corona Virus

Disease2019,makadilakukanpengetatanaktifitasdanedukasidengan

prinsipsebagaiberikut:

a. Corona Virus Disease 2019 paling menularpada kondisitertutup,

pertemuanpanjang(lebihdari15(limabelas)menit),interaksijarak

dekat,keramaian,aktivitasdenganbernapaskuatmisalnyabernyanyi,

berbicara,dantertawadantidakmemakaimaskersepertipadasaat

makanbersama;

b. penggunaan maskerdengan benardan konsisten adalah protokol

kesehatanpalingminimalyangharusditerapkansetiaporang,namun

apabilamasyarakatberaktivitasdiluarruanganataupadaareaterbuka

yangtidakpadatorang,diberlakukanketentuan:

1.dapattidakmenggunakanmasker;

2.untukmasyarakatyangmasukkategorirentan,lansiaataumemiliki

penyakit komorbid disarankan untuk tetap menggunakan

masker;dan

3.untuk...



3.untukmasyarakatyangmengalamigejalabatukdanpilektetap

harusmenggunakanmaskersaatberaktivitas,;

c. mencucitangandengansabunatauhandsanitizersecaraberulang

terutamasetelahmenyentuhbendayangdisentuhoranglain(seperti

gagangpintuataupegangantangga),menyentuhdaerahwajahdengan

tanganperludihindari;

d. jenismaskeryang baikakanlebihmelindungidenganpenggunaan

maskersebanyak2(dua)lapismerupakanpilihanyangbaik.Masker

sebaiknyaperludigantisetelahdigunakan(>4(lebihdariempat)jam);

e. penerapanprotokolkesehatandilakukandenganmempertimbangkan

faktorventilasiudara,durasi,danjarakinteraksi,untukmeminimalisir

risikopenularandalam beraktivitas;

f. pertimbanganjarakdapatditerapkansebagaiberikut:

1.beraktivitasdarirumahsajadanberinteraksihanyadenganorang-

orangyangtinggalserumah;

2.jikaharusmeninggalkanrumah,makaharusselalumengupayakan

jarakminimal2(dua)meterdalam berinteraksidenganoranglain.

Mengurangi/menghindarikontak dengan orang lain yang tidak

tinggalserumah;dan

3.mensosialisasikanberbagaipetunjukvisualditempatumum terkait

pencegahandanpenangananCoronaVirusDisease2019.

g. pertimbangandurasidapatditerapkansebagaiberikut:

1.jikaharusberinteraksidenganorang lainataumenghadirisuatu

kegiatan,dilakukandengandurasiyangsingkatuntukmengurangi

risikopenularan;dan

2.dalam perkantorandansituasiberkegiatanlainnya,penjadwalandan

rotasidapatmembantuuntukmengurangidurasiinteraksi.

h. pertimbanganventilasidapatditerapkansebagaiberikut:

1.berkegiatandiluarruanganmemilikirisikopenularanyangjauhlebih

rendahdibandingkandidalam ruangan;

2.ruangan...



2.ruanganharusselaludiupayakanuntukmemilikiventilasiudarayang

baik.Membukapintu,jendeladapatdilakukanuntukmengurangi

risiko penularan.Dalam kondisipintu atau jendela tidak dapat

dibuka,maka airpurifierdengan High EfficiencyParticulate Air

(HEPA)filterdapatdigunakandidalam ruangan;

i. dalam kondisipenularansudahmeluasdikomunitas,makaintervensi

yang lebih ketatdengan membatasimobilitas masyarakatsecara

signifikanperludilakukan;

j. penguatan 3T (testing,tracing,treatment)perlu terus ditingkatkan,

denganmenerapkantestingdifasilitaskesehatan,laboratorium dan

mengembangkantestingkeliling.Demikianpulauntukpenambahan

rasiotracingdikembangkantracerberbasisRukunWarga,disamping

tracerditingkatkota,Puskesmas,KecamatandanKelurahan.Untuk

treatmentdilaksanakanmelaluipengendaliantempattidurdirumah

sakitdantempatkarantinaOTG/GejalaRingan;dan

k. upayapercepatanvaksinasiharusterusdilakukanuntukmelindungi

sebanyakmungkinorangdanupayainidilakukanuntukmenurunkan

lajupenularansertamengutamakankeselamatanmerekayangrentan

untukmeninggal(sepertilansiaorangdengankomorbid)mengingat

kapasitaskesehatanyangterbatasdandampakjangkapanjangdari

infeksiCOVID-19..

KETUJUH : Masyarakat yang berdomisili/bertempat tinggal dan/atau melakukan

aktivitasdiwilayahKotaDepokwajibmematuhiketentuanpelaksanaan

Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan MasyarakatLevel1 Corona Virus

Disease2019sesuaiketentuanperaturanperundang-undangandansecara

konsisten menerapkan protokolkesehatan pencegahan Corona Virus

Disease2019.

KEDELAPAN....



KEDELAPAN : Untuk setiap pribadi, perkantoran, pelaku usaha, restoran, pusat

perbelanjaan,transportasiumum yang tidak melaksanakan ketentuan

sebagaimanadimaksuddalam LampiranKeputusanWaliKotainidikenai

sanksiadministratifsampaidenganpenutupanusahasesuaiketentuan

peraturanperundang-undangan.

KESEMBILAN : KeputusanWaliKotainimulaiberlakupadatanggalditetapkan.

DitetapkandiDepok

padatanggal24Mei2022

WALIKOTADEPOK,

K.H.MOHAMMADIDRIS

Tembusan:
1. Yth.MenteriKesehatan;
2. Yth.MenteriDalam Negeri;
3. Yth.KepalaBadanNasionalPenanggulanganBencanaselakuKetuaPelaksanaSatuanTugas

NasionalPenangananCoronaVirusDisease2019(COVID-19);dan
4. Yth.GubernurProvinsiJawaBarat.





LAMPIRANKEPUTUSANWALIKOTADEPOK

NOMOR :443/295/Kpts/Satgas/Huk/2022

TANGGAL :24Mei2022

PEMBERLAKUANPEMBATASANKEGIATANMASYARAKATLEVEL1

CORONAVIRUSDISEASE2019

NO. KEGIATAN/AKTIVITAS PEMBATASAN

I. Sektornonesensial diberlakukan maksimal 100% (seratus

persen) Work From Office (WFO) bagi

pegawaiyang sudah divaksin dan wajib

menggunakan aplikasiPeduliLindungipada

pintuaksesmasukdankeluartempatkerja;

II. Sektoresensialseperti:

A. keuangan dan perbankan hanya

meliputiasuransi,bank,pegadaian,

bursa berjangka,dana pensiun,dan

lembaga pembiayaan (yang

berorientasi pada pelayanan fisik

denganpelanggan(customer));

dapatberoperasidengankapasitasmaksimal

100%(seratuspersen)stafuntuklokasiyang

berkaitan dengan pelayanan kepada

masyarakat,serta 75% (tujuh puluh lima

persen) untuk pelayanan administrasi

perkantorangunamendukungoperasional.

B. pasarmodal(yangberorientasipada

pelayanan dengan pelanggan

(customer) dan berjalannya

operasionalpasarmodalsecarabaik);

dapatberoperasidengankapasitasmaksimal

100%(seratuspersen)staf.

C. teknologiinformasidan komunikasi

meliputioperatorseluler,datacenter,

internet, media terkait dengan

penyebaran informasi kepada

masyarakat;

dapatberoperasidengankapasitasmaksimal

100%(seratuspersen)staf.

D.perhotelan...



D. perhotelannonpenanganankarantina;1.wajib menggunakan aplikasi

PeduliLindungiguna melakukan skrining

terhadapsemuapegawaidanpengunjung

sertahanyakategoriHijaudalam aplikasi

PeduliLindungiyangbolehmasukkecuali

tidak bisa divaksin karena alasan

kesehatan;

2.kapasitas maksimal 100% (seratus

persen);

3.fasilitas pusat kebugaran/gym, ruang

pertemuan/ruang rapat/meeting room,

dan ruang pertemuan dengan kapasitas

besar/ballroom diizinkan buka dengan

memakai aplikasi PeduliLindungi dan

kapasitas maksimal 100% (seratus

persen),serta penyediaan makanan dan

minuman pada fasilitas ruang

pertemuan/ruang rapat/meeting room,

dan ruang pertemuan dengan kapasitas

besar/ballroom diijinkan hidangan

prasmanan.

E. industri orientasi ekspor dan

penunjangnya dimana pihak

perusahaanharusmenunjukkanbukti

contoh dokumen Pemberitahuan

EksporBarang(PEB)selama12(dua

belas)bulan terakhiratau dokumen

lain yang menunjukkan rencana

ekspor dan wajib memiliki Izin

Operasionaldan Mobilitas Kegiatan

Industri (IOMKI) dengan

memperhatikan pengaturan teknis

dariKementerian

Perindustrian;

1.hanya dapat beroperasi dengan

pengaturan shift dengan kapasitas

maksimal100% (seratus persen) staf

untuk setiap shift hanya di fasilitas

produksi/pabrik;

2.75% (tujuh puluh lima persen) untuk

pelayananadministrasiperkantoranguna

mendukungoperasional;

3.angka 1 (satu) dan angka 2 (dua)

dilakukan dengan menerapkan protokol

Kesehatan;

4.wajibmenggunakan...



4.wajib menggunakan aplikasi

PeduliLindungi,untukpengaturanmasuk

danpulang;dan

5.makankaryawantidakbersamaan.

F. Esensialpadasektorpemerintahan. Mengikutiketentuanteknisyangdikeluarkan

oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur

NegaradanReformasiBirokrasi.

III. Sektorkritikalseperti:

A. kesehatan; dapatberoperasi100% (seratuspersen)staf

tanpa ada pengecualian, termasuk

didalamnya Pos Pelayanan Terpadu

(Posyandu) sebagai bagian dari upaya

pelayanan kesehatan esensial kepada

masyarakatagarberoperasi100% (seratus

persen)tanpaadapengecualian.

B. keamanandanketertiban; beroperasi100% (seratuspersen)staftanpa

adapengecualian.

C. penangananbencana;

D. energi;

E. logistik, pos, transportasi dan

distribusiterutama untukkebutuhan

pokokmasyarakat;

F. makanan dan minuman serta

penunjangnya, termasuk untuk

ternak/hewanpeliharaan;

G. pupukdanpetrokimia;

H. semendanbahanbangunan;

I. obyekvitalnasional;

J. proyekstrategisnasional;

K. konstruksi (infrastruktur publik

termasukinfrastrukturtelekomunikasi

danpenyiaran);dan

L. utilitas dasar (listrik, air dan

pengelolaansampah).

1.dapatberoperasi100% (seratuspersen)

maksimal staf, hanya pada fasilitas

produksi/konstruksi/ pelayanan kepada

masyarakat dan untuk pelayanan

administrasi perkantoran guna

mendukung operasional, diberlakukan

maksimal75% (tujuhpuluhlimapersen)

staf;

2.perusahaanyangtermasukdalam sektor

padahurufd,e,f,g,h,k,danlwajibuntuk

menggunakan aplikasi PeduliLindungi

gunamelakukanskriningterhadapsemua

pegawaidan pengunjung yang masuk

kepada fasilitas

produksi/konstruksi/pelayanan dan

wilayahadministrasiperkantoran;dan

3.perusahaan...



3.perusahaan yang termasuk dalam

kategorisektor sesuaihuruf c wajib

mendapatkan rekomendasi dari

kementerian teknis pembina sektornya

sebelum dapatmemperolehaksesuntuk

menggunakanaplikasiPeduliLindungi.

IV. Pelaksanaan pembelajaran di satuan

pendidikan(sekolah)

a.pelaksanaan pembelajaran di satuan

pendidikan dapat dilakukan melalui

pembelajaran tatap muka terbatas

dan/atau pembelajaran jarak jauh

berdasarkanKeputusanBersamaMenteri

Pendidikan dan Kebudayaan,Risetdan

Teknologi, Menteri Agama, Menteri

Kesehatan dan MenteriDalam Negeri

Nomor:01/KB/2022, Nomor408

Tahun 2022,

Nomor:HK.01.08/MENKES/1140/2022,

Nomor 420-1026 Tahun 2022 tentang

PanduanPenyelenggaraanPembelajaran

diMasa PandemiCoronavirus Disease

2019(COVID-19);

b.untuk pembelajaran TK/PAUD dapat

dilaksanakansecaradaring/online/PJJ;

c.jarakantarpesertadidik1,5meter;dan

d.selamaprosesbelajarmengajardilarang

membukamasker.

V. KegiatanSeleksi/Ujian diperkenankandenganmenerapkanprotokol

kesehatansecaraketat.

VI. Apotikdantokoobat dapatbuka selama 24 (dua puluh empat)

jam.

VII.Supermarket...



VII. Supermarket,hypermarket,midimarket,

mini market, pasar tradisional, toko

kelontong dan pasar swalayan yang

menjualkebutuhansehari-hari

a.kapasitas pengunjung 100% (seratus

persen);

b.untuksupermarketdanhypermarketwajib

menggunakan aplikasi PeduliLindungi

yang sudah dimulaisejak tanggal14

September2021,danhanyapengunjung

dengan kategoriHijau dalam aplikasi

PeduliLindungiyangbolehmasukkecuali

tidak bisa divaksin karena alasan

kesehatan.

VIII. Pasarrakyatyang menjualbarang non

kebutuhansehari-hari

dapatberoperasidengankapasitasmaksimal

100%(seratuspersen)

IX. Pedagang kaki lima, toko kelontong,

agen/outletvoucher,barbershop/pangkas

rambut, laundry, pedagang asongan,

bengkelkecil,cuciankendaraan,danlain-

lainyangsejenis

diizinkanbukadenganmenerapkanprotokol

Kesehatanyangketat.

X. Kegiatanmakan/minum ditempatumum:

a.warungmakan/warteg,pedagangkaki

lima,lapakjajanandansejenisnya;

diizinkan buka dengan protokolkesehatan

yangketatsampaidenganpukul22.00WIB

dengan paling banyak pengunjung makan

100%(seratuspersen)darikapasitas.

b.restoran/rumah makan,kafe dengan

lokasiyangberadadalam gedung/toko

atau area terbuka baik yang berada

pada lokasitersendirimaupun yang

berlokasi pada pusat

perbelanjaan/mall;dan

diizinkan buka dengan ketentuan sebagai

berikut:

1.dengan protokol kesehatan

yang ketat sampai dengan Pukul

22.00WIB;

2.dengan kapasitas maksimal 100%

(seratuspersen);dan

3.wajib menggunakan aplikasi

PeduliLindungiuntukmelakukanskrining

terhadapsemuapengunjungdanpegawai,

sertahanyapengunjungdengankategori

Hijaudalam aplikasiPeduliLindungiyang

bolehmasukkecualitidakbisadivaksin

karenaalasankesehatan.

c.restoran...



c.restoran/rumah makan,kafe dengan

jam operasionaldimulaidarimalam

hari.

dapatberoperasidenganketentuansebagai

berikut:

1. dengan protokolkesehatan yang ketat

dan jam operasionalpukul18.00 WIB

sampaidengan maksimalpukul 02.00

WIB;

2. dengan kapasitas maksimal 100%

(seratuspersen);dan

3. wajib menggunakan aplikasi Peduli

Lindungi untuk melakukan skrining

terhadap semua pengunjung dan

pegawai,sertahanyapengunjungdengan

kategori Hijau dalam aplikasi

PeduliLindungiyangbolehmasukkecuali

tidak bisa divaksin karena alasan

kesehatan.

XI. Kegiatan pada Pusat

perbelanjaan/mall/pusatperdagangan

dibuka dengan kapasitas maksimal100%

(seratuspersen)danjam operasionalsampai

dengan pukul 22.00 dengan ketentuan

sebagaiberikut:

a.memperhatikanketentuandalam romawi

VII.danX.hurufb;

b.anakusiadibawah12(duabelas)tahun

wajibdidampingiorangtua.Khususanak

usia6(enam)tahunsampaidengan12

(dua belas) tahun wajib menunjukkan

buktivaksinasiminimaldosispertama;

c.tempatbermain anak-anak,dan tempat

hiburandalam pusatperbelanjaan/mall/

pusatperdagangandibukadengansyarat

menunjukkan bukti vaksinasi lengkap

khususuntuksetiapanakusia6(enam)

sampaidengan12(duabelas)tahunyang

masuk wajib untuk menunjukkan bukti

vaksinasilengkap khusus untuk setiap

anakusia 6 (enam)sampaidengan 12

(duabelas)tahunyangmasuk;

d.wajib...



d.wajib menggunakan aplikasi

PeduliLindungi terhadap semua

pengunjung dan pegawaiserta hanya

pengunjungdengankategoriHijaudalam

aplikasiPeduliLindungiyangbolehmasuk

kecualitidakbisadivaksinkarenaalasan

kesehatan;

XII. Bioskop dapatberoperasidenganketentuansebagai

berikut:

1.Wajib menggunakan aplikasi Peduli

Lindungi untuk melakukan skrining

terhadapsemuapengunjungdanpegawai;

2.kapasitas maksimal 100% (seratus

persen)dan hanya pengunjung dengan

kategori Hijau dalam aplikasi

PeduliLindungiyangbolehmasukkecuali

tidak bisa divaksin karena alasan

kesehatan;

3.anakusiadibawah12(duabelas)tahun

wajibdidampingiorangtua.Khususanak

usia6(enam)tahunsampaidengan12

(dua belas) tahun wajib menunjukkan

buktivaksinasiminimaldosispertama;

4.restoran/rumahmakandankafedidalam

areabioskopdiizinkanmenerimamakan

ditempat (dine in) dengan kapasitas

maksimal100%(seratuspersen);dan

5.mengikutiprotokolkesehatanyangdiatur

olehKementerianPariwisatadanEkonomi

KreatifdanKementerianKesehatan.

XIII. pelaksanaan kegiatan konstruksiuntuk

infrastrukturpublikdankonstruksiswasta

(tempatkonstruksidanlokasiproyek)

beroperasi100% (seratus persen)dengan

menerapkanprotokolkesehatansecaralebih

ketat

XIV.Tempat....



XIV. Tempatibadah(Masjid,Mushola,Gereja,

Pura,Viharadan Klenteng sertatempat

lainnyayangdifungsikansebagaitempat

ibadah)

dapat mengadakan kegiatan

peribadatan/keagamaan berjamaah selama

masapenerapanPPKM Level1(satu)dengan

maksimal100% (seratuspersen)kapasitas

dengan menerapkan protokol kesehatan

secara lebih ketat dan memperhatikan

ketentuanteknisdariKementerianAgama.

XV. Fasilitasumum (areapublik,tamanumum,

tempatwisata umum dan area publik

lainnya)

diizinkan buka dengan kapasitasmaksimal

100%(seratuspersen)denganmenerapkan:

a.mengikutiprotokolkesehatanyangdiatur

oleh Kementerian Kesehatan dan/atau

kementerian/lembagaterkait;

b.wajib memakai masker dan menjaga

protokolkesehatan serta menggunakan

aplikasiPeduliLindungiuntukmelakukan

skriningterhadapsemuapengunjungdan

pegawaisertahanyapengunjungdengan

kategori Hijau dalam aplikasi

PeduliLindungiyangbolehmasukkecuali

tidak bisa divaksin karena alasan

kesehatan;

c.anakusiadibawah12(duabelas)tahun

wajibdidampingiorangtua.Khususuntuk

anakusia6(enam)tahunsampaidengan

12(duabelas)tahunwajibmenunjukkan

buktivaksinasiminimaldosispertama;

d.anak usia dibawah 6 (enam) tahun

diperbolehkan masuk dan wajib

didampingiorangtua.

XVI.Kegiatan...



XVI. Kegiatanseni,budaya,olahragadansosial

kemasyarakatan (lokasi seni, budaya,

saranaolahragadankegiatansosialyang

dapat menimbulkan keramaian dan

kerumunan)

diizinkan buka dengan kapasitasmaksimal

100% (seratuspersen)denganmenerapkan

protokolkesehatansecaralebihketatserta

wajib menggunakan aplikasiPeduliLindungi

danhanyapengunjungdengankategoriHijau

dalam aplikasiPeduliLindungiyang boleh

masuk kecualitidak bisa divaksin karena

alasankesehatan.

XVII. Kegiatandipusatkebugaran/gym diizinkan buka dengan kapasitasmaksimal

100% (seratuspersen)denganmenerapkan

protokolkesehatansecaralebihketatserta

wajib menggunakan aplikasiPeduliLindungi

danhanyapengunjungdengankategoriHijau

dalam aplikasiPeduliLindungiyang boleh

masuk kecualitidak bisa divaksin karena

alasankesehatan.

XVIII. Kegiatandirumahbernyanyi/karaoke diizinkanbukadenganmenerapkanprotokol

kesehatansecaraketat.

XIX. Semuakompetisiolahraga dapat dilaksanakan dengan ketentuan

sebagaiberikut:

a.seluruh pemain,ofisial,kru media,staf

pendukung dan penonton wajib

menggunakan aplikasi PeduliLindungi

untukmelakukanskriningterhadaporang

yang keluar masuk pada tempat

pelaksanaankompetisidanlatihan;

b.pelaksanaan kompetisi diperbolehkan

menerimapenontonlangsungdistadion

dengan maksimal persentase 100%

(seratuspersen)untuklevel1(satu)dari

kapasitasstadion.Seluruhpenontonyang

hadirlangsung distadion wajib sudah

divaksinasi booster atau vaksinasi

lengkap;

c.seluruh...



c.seluruh pemain,ofisial,kru media,dan

staf pendukung yang hadir dalam

kompetisi wajib sudah memperoleh

vaksinasidosiskedua;dan

d.pelaksanaan kompetisiwajib mengikuti

aturan protokol kesehatan yang

ditentukanolehKementerianKesehatan.

XX. Transportasiumum (kendaraan umum,

angkutanmasal,taksi(konvensionaldan

online)dankendaraansewa/rental)

diberlakukan dengan pengaturan kapasitas

maksimal100% (seratus persen) dengan

menerapkanprotokolkesehatansecaralebih

ketat.

XXI. Khusus perjalanan rutin pekerja dengan

moda transportasi darat, dengan

menggunakan kendaraan bermotor

perseorangan, kendaraan bermotor

umum,dandengancommuterline,dalam

satuwilayahaglomerasiperkotaan

a.Pelaku perjalanan rutin diwilayah Kota

Depokdan/atau pekerja yang bekerja di

wilayah Kota Depok wajib menunjukkan

kartuVaksinasiataumenggunakanscan

melaluiaplikasiPeduliLindungi;dan

b.Pelaku perjalanan rutin ke luarwilayah

Kota Depok, menyesuaikan dengan

kebijakandaerahyangdituju.

XXII. persayaratan perjalanan domestik yang

menggunakan mobil pribadi, sepeda

motordantransportasiumum jarakjauh

(pesawatudara,bis,kapallaut,dankereta

api)

sesuaidengan ketentuan yang diaturoleh

SatuanTugasPenanganan COVID-19

Nasional.

XXIII. Resepsipernikahandankhitanan dapat diadakan dengan maksimal 100%

(seratuspersen)darikapasitasruangan.

XXIV. Akadnikah/pemberkatan dapatdiadakandenganmenerapkanprotokol

kesehatansecaraketat.

XXV. Takziah dapat dilakukan dengan menerapkan

protokolkesehatansecaraketat.

XXVI. Kegiatandiluarrumah dilakukan dengan menerapkan protokol

kesehatansecaraketat.

XXVII. PPKM MikrodiRT/RW ZonaMerah tetapdiberlakukan.

XXVIII.Kegiatan...







XXVIII. Kegiatanrapat/pertemuan dapatdilakukandenganmenerapkanprotokol

kesehatansecaraketat.

XXIX. Kegiatan Bimtek/workshop dan

sejenisnya

dapatdilakukandenganmenerapkanprotokol

kesehatansecaraketat.

XXX. PenyebaranInformasi dilarangmenyebarkaninformasiyangbersifat

hoax dan provokatif, baik yang

mengatasnamakanagama,budaya,danyang

lainnya.

WALIKOTADEPOK,

K.H.MOHAMMADIDRIS
















