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Update kasus terbaru xxx (Tanggal, jam):  

1. Status covid: 

2. Alamat Rumah: 

3. Penanganan yang sudah dilakukan: 

4. Hasil tracing selama 14 hari yang lalu: 

5. Tindak lanjut untuk unit di ITS: 

6. Tindak lanjut dari satgas Surabaya/jatim: 

7. Catatan tambahan: 

Demikian laporannya Satgas covid ITS

hotline : *

tim dashboard 

medcen : *

anggota tim data 

private : *

satgas unit : *

*nama, alamat, no telp, status

Bapak dan ibu pimpinan. Sebagai informasi, Bapak/Ibu xxx terpapar covid-19. Mhn bantuan

melaporkan kepada kami identitas yang pernah berkontak dgn ybs di lingkungan yg bapak

ibu pimpin dari tanggal 4 juni sd 24 Juni 2020. Informasi yang kami butuhkan adalah: 

1. Nama yg pernah kontak fisik

2. Unit di ITS

3. No. Telp/HP.  

Informasi ini bs disampaikan ke hotline satgas 08113010103. Mohon informasi ini tidak

disebarluaskan diluar unit yg bapak dan ibu pimpin. 🙏

Terimakasih atas bantuannya. 

Satgas covid ITS



FORMAT MELAKUKAN TRACING

No. Tanggal

Lokasi 

Aktivitas

Nama yang kontak dan 

deskripsi

status  kontak

(tidak erat atau erat) 

no telp yang 

melakukan

kontak

Keterangan

* Kontak bersifat tidak erat = bertemu atau satu lokasi dengan orang berstatus terkonfimasi

(positif) selama kurang dari 15 menit dengan jarak lebih dari 1 meter.

** kontak bersifat erat = bertemu atau satu lokasi dengan orang berstatus terkonfirmasi (positif) 

lebih dari 15 menit dengan jarak terdekat kurang lebih radius 1 meter



THANK YOU


