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SIKAP PERNYATAAN
IKATAN MAHASISWA FISIOTERAPI INDONESIA

Assalamualaikum wr wb,
Salam sejahtera bagi kita semua,
Om Swastiastu,
Namo Buddhaya,
Salam Kebajikkan,

HIDUP MAHASISWA!
COVID19 adalah sebuah istilah dari Corona Virus Desease – 2019, yaitu diagnose penyakit
infeksi pernafasan akut yang disebabkan oleh SARS-Cov-2.Sejak diumumkan adanya kasus
covid 19 pada awal bulan maret di Indonesia, tentunya menjadikan masyarakat harus harus
meningkatkan langkah-langkah ekstra dalam menangani kasus ini. WHO (World Health
Organization) telah mengumumkan secara resmi bahwa Virus corona ini sebagai pandemi.
Berdasarkan data yang dilaporkan pada tanggal 15 Maret 2020 oleh Kepmenkes ada sebanyak
81 negara terjangkit virus corona salah satunya Negara Indonesia. Data ini harus terus diupdate
dan dipantau .Beberapa Universitas di berbagai kota telah menerapkan system Distance
Learning untuk meminimalisir adanya penyebaran virus korona.
Adapun sebagai Mahasiswa Fisioterapi Indonesia melalui sikap pernyataan ini menuntut
pemerintah untuh lebih peduli dalam penyebaran kasus ini dengan melakukan tindakan sebagai
berikut :
1. Memantau perkembangan mengenai covid-19 serta dilakukannya transparansi berita
terkini.
2. Melaksanakan program pola hidup bersih dan sehat (PHBS) serta gerakkan masyarakat.
3. Menyediakan
masker
dan
handsanitizer
di
berbagai
objek
vital
(bandara,stasiun,terminal,rumah sakit dll).
4. Menghimbau masyarakat untuk membatasi perjalanan yang tidak mendesak. Apabila
tetap harus melakukan perjalanan,masyarakat di himbau untuk melakukan phbs dan
germas.
5. Membatasi ataupun membatalkan pelaksanaan kegiatan akademik dan non akademik
demi mengurangi resiko covid19 sampai dengan waktu yang telah ditentukan.
6. Pemerintah lebih meningkatkan pengawasan terhadap pemeriksaan di berbagai objek
vital seperti bandara,stasiun,terminal tempat umum lainnya sebagai screening
pengecekkan.
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7. Pemerintah dapat menjamin ketersediaan Alat Pelindung Diri yang lengkap pada
Tenaga Kesehatan di instansi kesehatan.
8. Memberdayakan lembaga penelitian sebagai Laboratorium Diagnostik Covid19.
9. Pemerintah dapat melakukan penambahan rumah sakit rujukkan untuk pasien virus
corona di setiap daerah.
10. Adanya pengecekkan virus corona secara gratis bagi pasien yang dirasa memiliki gejala
virus corona.
11. Memperkuat koordinasi antara pusat dan daerah dalam bidang lintas sektor dalam
penanganan covid19.

Demikian sikap pernyataan ini kami buat tanpa ada kepentingan apapun guna
mengurangi tingkat penyebaran covid19 di Indonesia.
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