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sebelum Covid-19 mewa- 
bah, melainkan menuju ke- 
hidupan normal yang baru.

"Kebiasaan baik harus 
diteruskan. Jadi tetap pa- 
kai masker, berjarak, cuci 
tangan dengan sabun,” ujar 
Cellica.

Cellica menyebut sektor 
industri juga harus tetap 
menerapkan protokol kes- 
ehatan meski "new normal” 
diterapkan. "Industri juga 
sama protokol kesehatan 
tetap dilaksanakan,” ujamya.

Sementara itu Juru bicara 
tim gugus tugas percepa- 
tan penanganan Covid-19 
Kabupaten Karawang, Fitra 
Hergyana mengatakan, 
pemerintah bersiap untuk 
menjalankan New Normal.

Ia menjelaskan, normal 
yang baru atau tatanan ke- 
hidupan yang baru ada- 
lah kebijakan membuka 
kembali aktivitas ekonomi, 
sosial dan kegiatan pub- 
lik secara terbatas dengan 
menggunakan standar kes- 
ehatan/protokol kesehatan 
yang sebelumnya tidak ada 
sebelum pandemi.

"New Normal adalah 
upaya m enyelam atkan 
hidup warga dan menjaga 
agar negara tetap bisa ber- 
daya menjalankan fungsin- 
ya," ujar dr. Fitra.

New Normal merupa- 
kan tahapan baru setelah 
kebijakan stay at home 
atau work from home atau 
pembatasan sosial diber- 
lakukan untuk mencegah 
penyebaran massif wabah 
virus corona. New Normal 
utamanya agar warga yang 
memerlukan aktivitas luar 
rumah dapat bekerja den
gan menggunakan standar 
kesehatan yang ditetapkan. 
"Jadi bukan sekedar bebas 
bergerombol atau keluy- 
uran, nongkrong, ataupun 
kegiatan-kegiatan lain yang 
tidak perlu,” ucapnya.

New Normal diberlaku- 
kan dengan kesadaran pe- 
nuh bahwa wabah masih 
ada disekitar kita. Untuk 
itu aktivitas ekonomi/pub- 
lik diperbolehkan dengan 
syarat menggunakan pro
tokol kesehatan yang telah 
ditetapkan.

Untuk memastikan New 
Normal bisa berjalan baik 
maka pemerintah harus 
melakukan upaya yg sis- 
tematis, terkordinasi dan 
konsisten dalam melakukan 
pengawasan publik dan law 
enforcement.

"Di dalamnya juga termas- 
uk memperbesar kapasitas 
sektor kesehatan kita untuk 
mengantisipasi lonjakan 
penderita Covid-19," ujar 
dr. Fitra.

Tak hanya itu, pemerintah 
pusat dan daerah harus 
bersinergi untuk memasti
kan pemeriksaan kesehatan 
yang massif, tersedianya 
sarana perawatan dan per- 
alatan medis, melindungi 
mereka yang paling rentan 
melalui penyiapan penga- 
manan sosial yg tepat sasa- 
ran dan perlindungan kes
ehatan.

Untuk mendukung New 
Normal ini, Kementerian 
Kesehatan (Kemenkes) 
telah menerbitkan Kepu- 
tusan Menteri Kesehatan 
(Menkes) Nomor HK.01.07/ 
MENKES/328/2020 tentang 
Panduan Pencegahan dan 
Pengendalian Covid-19 di


