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Mejuah-juah ibas kekelengen Tuhanta Yesus Kristus,
Kekelengen Dibata tetap nemani kita gelah,
Nginget erbagena bencana sipaksana ngkenai kita ibabo doni enda, eme bencana alam, banjir,
virus ternak janah terakhir virus corona (Covid 19) simenyebabkan kerugian si seh kal belinna
termasuk kehilangan nyawa pe, emaka Moderamen GBKP njemba kerina Kategorial,
BPMK,BPMR gelah erbahan pertoton syafaat ibas kerina wilayah pelayananta.
Khusus kerna virus corona, erdandanken reh buena penyebaran virus corona i belang doni enda,
emaka ipindo kami kerjasamanta kerina guna sesegera mungkin erbahan pencegahan ibas
masing-masing wilayah pelayanenta.
Erpalasken informasi ibas piga-piga sumber nari antara lain WHO, Kementerian Kesehatan,
piga-piga Media, emaka ijenda ibereken kami piga-piga hal sibanci segera isehkenndu guna aksi
pencegahan man ngawan ni perpulungenta bagepe masyarakat si isekitarta (terlampir).
Isamping si e, ipindoken kami gelah Seksi Diakonia banci memfasilitasi tah pe mengundang
narasumber ibas pihak Dinas Kesehaten setempat nari guna mereken penjelasen tole kerna upaya
pencegahanna. Sementara man kerina ngawan gelah ijemba banci ngelitken masker ibas tep-tep
keluarga.
Ngarap kal kami gelah kerina kita aktif muat bagin guna menindaklanjutisa, khususna Seksi
Diakonia ibas wilayah Klasis , Runggun bagepe Kategorial kerina wilayah.
Tek kita maka Dibata si nepa kita ndube, IA ka me sinampati gerejaNa guna nampati kerina
perpulungen terlebih masyarakat ibas erbage-bage percuban nari. Keleng ate Dibata nemani kita
kerina gelah.
Bagenda me berita enda isehken kami man banta, Dibata simasu-masu kita.
MODERAMEN GEREJA BATAK KARO PROTESTAN
Ketua Bidang Diakonia,
Sekretaris Umum,
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PANDUAN UNTUK PENCEGAHAN PENYEBARAN VIRUS CORONA (COVID 19)
DALAM LINGKUNGAN GBKP
1) Meningkatkan kegiatan ibadah dan doa setiap anggota.
2) Membangun pola hidup sehat, cukup makan, istirahat.
3) Rutin membersihkan peralatan rumah, kantor, alat rumah tangga. Virus dapat bertahan pada
benda selama 24 jam.
4) Tangan merupakan salah satu media penularan virus karena bersentuhan langsung dengan
benda-benda lain. Tanganlah yang menyentuh mulut, hidung, mata sehingga mikroorganisme
bisa masuk ke dalam tubuh. Sebaiknya tidak menyentuh wajah kita atau orang lain jika tangan
belum dicuci.
5) Cuci tangan sesering mungkin dengan sabun dan air, akan lebih baik jika sabun berbahan dasar
alkohol.
6) Hindari kontak langsung dengan orang yang memiliki gejala seperti flu, batuk, demam.
7) Bagi yang mengalami gejala flu, batuk, demam , sebaiknya memakai masker. Masker dipakai
paling lama satu hari lalu dibuang.
8) Bagi yang memakai masker, kenakan untuk menutup mulut dan hidung dan jangan menyentuh
bagian luar masker.
9) Etika batuk dan bersin yaitu dengan menutup mulut dan hidung, dapat menggunakan tissue atau
lengan bagian atas setiap kali batuk dan bersin. Jika menggunakan tissue, tissue segera dibuang
ke tempat sampah dan segera mencuci tangan.
10) Hindari mengkonsumsi daging mentah atau kurang matang.
11) Hindari mengunjungi pasar langsung di daerah dimana virus sudah menyebar.
12) Hindari meludah di jalan umum.
13) Hindari kontak langsung dengan hewan yang sakit atau mati.
14) Jika kita melihat ada gejala virus corona manusia, segera cari bantuan medis untuk mencegah
resiko penyebaran.
15) Bangunlah komunikasi yang rutin dengan tenaga kesehatan yang ada di wilayah masing-masing.

Dari berbagai sumber.
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