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Transjakarta

Menempatkan cairan pembersih tangan
(hand sanitizers)di 80 halte 

Petugas dibekali sarung tangan
dan masker

Edukasi dan sosialisasi pencegahan virus
pada pelanggan melalui sosial media dan 
Passenger Information System (PIS) yang
ada di seluruh halte

Melakukan pembersihan setiap armada
dengan cairan disinfektan di depo 

Petugas khusus ditugaskan membersihkan
pegangan bus (handgrip) dan alat
pembayaran "Tap On Gate" dengan
disinfektan secara berkala

2.

3.

4.
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MRT Jakarta
Sosialisasi melalui media cetak di stasiun 
serta e-poster di akun sosial media MRT Jakarta

Koordinasi intensif rutin dengan Dinkes DKI Jakarta

Menempatkan cairan pembersih tangan
(hand sanitizer) di 13 stasiun MRT Jakarta

Pembersihan secara intensif dan berkala pada
stasiun dan kereta MRT Jakarta dengan metode
khusus

Edukasi publik melalui bincang-bincang (talk show)
dengan tema “Pentingnya Hand Hygiene
Dalam Pencegahan Virus”

Dalam waktu dekat menerapkan pemeriksaan 
suhu badan penumpang di tiap area pintu masuk 
stasiun. Penumpang yang menunjukkan gejala demam
tinggi tidak diperbolehkan masuk ke area
stasiun MRT Jakarta
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LRT JAKARTA

Pemprov DKI Jakarta @DKIJakarta jakarta.go.id

Pemeriksaan suhu tubuh juga oleh petugas 
di setiap stasiun

Penumpang dengan suhu tubuh melebihi 38° Celsius 
tidak diperkenankan memasuki area LRT Jakarta 

3.

4.

5.

1.

2.

Sosialisasi pencegahan virus COVID-19 di seluruh 
depo, stasiun, dan bangunan

Menyemprot ruangan dengan disinfektan di 
seluruh bagian kereta dan stasiun

Menempatkan sabun dan cairan pembersih tangan 
yang mengandung alkohol 70-80% di lokasi yang 
mudah terjangkau

6.
Membersihkan interior kereta seperti pegangan 
kereta (handgrip) dan tempat duduk penumpang

7.
Hubungi hotline 021-5210 410 atau 0812-1212 311 jika 
pengguna kereta menemukan penumpang atau pegawai 
yang terindikasi gejala virus COVID-19
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