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 LAMPIRAN  
SURAT EDARAN GUBERNUR BALI  

NOMOR 3355 TAHUN 2020 
TENTANG PROTOKOL TATANAN 
KEHIDUPAN ERA BARU 

  

 

 
SEKTOR FASILITAS UMUM (AREA PUBLIK) 

 

I. LAPANGAN UMUM/ALUN-ALUN 

A. Standar Umum 

        Bagi Pengelola, Pelaksana, dan Pengunjung wajib: 
a. menggunakan masker dan/atau pelindung wajah, dan 

apabila menggunakan masker kain, sebaiknya menggunakan 
masker kain 3 lapis; 

b. mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir atau 

menggunakan hand sanitizer; 
c. memenuhi ketentuan menjaga jarak minimal 1 meter pada 

saat berinteraksi dan duduk; 
d. melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS); 

e. menutup hidung dan mulut dengan tisu atau saputangan 
pada saat bersin dan batuk; 

f. menghindari penggunaan tangan secara langsung 

menyentuh area wajah seperti mata, hidung, dan mulut; 
g. segera mandi dan berganti pakaian setelah sampai              

di rumah; 
h. membersihkan barang pribadi, seperti handphone, 

kacamata, tas, masker, dan barang lainnya, dengan cairan 
desinfektan sesuai kebutuhan; 

i. bersedia diperiksa oleh petugas kesehatan dalam rangka 
pencegahan penyebaran COVlD-19; dan 

j. menghindari kontak fisik saat menyampaikan salam. 

 
B. Standar Khusus 

1. Pengelola Lapangan Umum/Alun-alun wajib: 
a. menyiapkan petugas untuk mengawasi agar pelaksana, 

dan pengunjung mengikuti Protokol Tatanan Kehidupan 
Era Baru;  

b. menyediakan sarana pencegahan COVID-19, meliputi: 

1) tempat mencuci tangan dengan perlengkapannya di area 
publik dengan jarak minimal 50 meter yang disesuaikan 

dengan luas area publik; dan 
2) tanda penunjuk arah lokasi tempat mencuci tangan                   

di tempat-tempat yang mudah dilihat. 
c. menyediakan media informasi himbauan protokol 

kesehatan; 

d. menyediakan tempat untuk membuang masker wajah 
sekali pakai atau tisu yang telah digunakan oleh 

pengunjung; 
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e. melakukan disinfeksi terhadap tempat dan fasilitas sesuai 
dengan kebutuhan; dan 

f. memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku 
kepada pengunjung yang melakukan pelanggaran 
terhadap protokol kesehatan. 

 
2. Pelaksana Lapangan Umum/Alun-alun wajib: 

a. memastikan telah terpasang tanda penunjuk arah lokasi 
tempat mencuci tangan; 

b. memasang media informasi himbauan protokol kesehatan 
di tempat-tempat yang mudah dilihat; 

c. melaksanakan penyemprotan dan pembersihan dengan 

disinfektan di area publik di setiap akhir aktivitas sesuai 
dengan kebutuhan; dan 

d. menghimbau melalui audio tentang protokol kesehatan 
pada saat ada aktifitas. 

 
3. Pengunjung Lapangan Umum/Alun-alun wajib: 

a. tidak berolahraga ke lapangan jika mengalami gejala 

seperti demam/batuk/pilek/nyeri tenggorokan; 
b. mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir atau 

hand sanitizer di  tempat yang sudah disediakan; dan 
c. mentaati tata tertib memasuki lapangan umum/alun-alun 

yang ditetapkan oleh pengelola. 
 

II. TAMAN KOTA 

A. Standar Umum 
        Bagi Pengelola, Pelaksana, dan Pengunjung wajib: 

a. menggunakan masker dan/atau pelindung wajah, dan 

apabila menggunakan masker kain, sebaiknya menggunakan 
masker kain 3 lapis; 

b. mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir atau 
menggunakan hand sanitizer; 

c. memenuhi ketentuan menjaga jarak minimal 1 meter pada 
saat berinteraksi dan duduk; 

d. melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS); 
e. menutup hidung dan mulut dengan tisu atau saputangan 

pada saat bersin dan batuk; 

f. menghindari penggunaan tangan secara langsung 
menyentuh area wajah seperti mata, hidung, dan mulut; 

g. segera mandi dan berganti pakaian setelah sampai                      
di rumah; 

h. membersihkan barang pribadi, seperti handphone, 
kacamata, tas, masker, dan barang lainnya, dengan cairan 
desinfektan sesuai kebutuhan; 

i. bersedia diperiksa oleh petugas kesehatan dalam rangka 
pencegahan penyebaran COVlD-19; dan 

j. menghindari kontak fisik saat menyampaikan salam. 
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