LAMPIRAN 1:

PETUNJUK TEKNIS
PENGGUNAAN APLIKASI PEDULILINDUNGI DI RUMAH SAKIT, PUSKESMAS, KLINIK
DAN LABORATORIUM KESEHATAN

A. Prosedur pengajuan QR Code Aplikasi PeduliLindungi
1) Regitrasi akun dengan mengisi fomulir pada situs http://cmsreg.dto.kemkes.go.id. Satu akun
hanya bisa digunakan untuk mendaftarkan satu Gedung. Jika akan mendaftarkan lebih dari satu
gedung maka perlu mendaftarkan akun tambahan dengan nomor handphone dan email yang
berbeda. Jika tidak, maka akan otomatis ditolak oleh sistem.

2) Pengajuan akan dilakukan verifikasi oleh Kementrian Kesehatan. Apabila sudah disetujui, akan
ada email yang dikirimkan oleh PeduliLindungi ke alamat email yang didaftarkan. Proses verifikasi
akan dilakukan paling lama 1x24 jam.

3) Aktivasi akun dengan cara membuat password melalui link yang terdapat di dalam email yang
dikirimkan oleh PeduliLIndungi. Link di email hanya berlaku 1x24 jam sejak email dikirimkan

4) Melakukan login melalui situs http://cms.pedulilindungi.id

5) Masukkan detail informasi tempat dan lokasi

6) Download dan cetak poster QR Code

7) Hasil cetak dan penempatan QR Code PeduliLindungi disetiap akses pintu masuk dan keluar
gedung. Jumlah dan ukuran QR Code bisa disesuaikan dengan kebutuhan lokasi.

B. Pemasangan QR Code
1) Lokasi penempatan QR Code PeduliLindungi diletakkan pada akses pintu masuk dan keluar gedung
dengan memperhatikan ketersediaan koneksi internet, sebagai berikut:
−

Bagian Perkantoran yang dapat diakses oleh semua manajemen, pekerja dan tamu

−

Bagian Pelayanan yaitu pelayanan rawat jalan dan rawat inap terutama untuk pengunjung
dan pengantar pasien

2) Instalasi Gawat Darurat (IGD) dikecualikan untuk pemasangan QR Code
3) Kriteria Warna Hasil Scan QR Code PeduliLindungi:
−

Hijau
a. Fully Vaccinated (2x vaksin, dan tidak ada hasil tes positif atau catatan kontak erat)
b. 2x24 PCR hasil negatif atau 1x24 Antigen hasil negatif

−

Kuning
a. Vaksin 1x/ Vaksin dosis 1
b. Penyintas < 3 bulan, tidak ada data bahwa yang bersangkutan positif COVID-19 atau
kontak erat

−

Merah
a. Belum Vaksin
b. Tidak ada kontak erat dengan kasus positif COVID19

−

Hitam
a. Positif COVID-19
b. Kontak Erat

4) Fasyankes menyiapkan petugas pada lokasi penempatan QR Code Aplikasi PeduliLindungi untuk
melakukan penerapan scan QR Code Aplikasi PeduliLindungi dan pengawasan protokol kesehatan
di Fasyankes.

C. Penggunaan Aplikasi PeduliLindungi
1) Setiap orang selain pasien seperti pekerja/ tenant/vendor/pengunjung/pengantar pasien yang
akan masuk ke fasyankes wajib melakukan scan QR Code dengan menggunakan aplikasi
PeduliLindungi yang terkoneksi dengan internet di pintu masuk kemudian menunjukkan hasil QR
Code kepada petugas.
2) Melakukan pengisian penilaian mandiri (self assesement) dan pengukuran suhu tubuh sebelum
masuk fasyankes
3) Petugas memastikan setiap orang yang akan masuk ke dalam Fasyankes menerapkan protokol
kesehatan (3M).
4) Tindaklanjut hasil scan QR Code Aplikasi PeduliLindungi di fasyankes sebagai berikut:
a. Bagian perkantoran
Pekerja/manajemen
−

Hijau

−

Kuning : bisa masuk dengan prokes ketat seperti 3M dan menggunakan faceshield

−

Merah : tidak bisa masuk, segera lakukan vaksinasi.

: bisa masuk dengan protokol kesehatan 3M

(jika tidak memungkinkan dilakukan vaksinasi maka perlu menjukkan surat
keterangan dari dokter)
−

Hitam : Tidak bisa masuk, ditindaklanjuti untuk diverifikasi untuk dilakukan Isolasi atau
diarahkan ke pelayanan di zona COVID-19

b. Bagian pelayanan (Pintu masuk rawat inap dan rawat jalan)
Pekerja
−

Hijau

−

Kuning : bisa masuk dengan protokol kesehatan ketat seperti 3M dan menggunakan

: bisa masuk dengan protokol kesehatan 3M

faceshield
−

Merah : tidak bisa masuk, segera lakukan vaksinasi.
(jika tidak memungkinkan dilakukan vaksinasi maka perlu menjukkan surat
keterangan dari dokter)

−

Hitam : Tidak bisa masuk, ditindaklanjuti untuk diverifikasi untuk dilakukan Isolasi atau
diarahkan ke pelayanan di zona COVID-19

Pengunjung/Tenant/Vendor/
−

Hijau

−

Kuning : bisa masuk dengan protokol kesehatan ketat seperti 3M dan menggunakan

: bisa masuk dengan protokol kesehatan 3M

faceshield
−

Merah : tidak bisa masuk, segera lakukan vaksinasi.

(jika tidak memungkinkan dilakukan vaksinasi maka perlu menjukkan surat
keterangan dari dokter)
−

Hitam : Tidak bisa masuk, ditindaklanjuti untuk diverifikasi untuk dilakukan Isolasi atau
diarahkan ke pelayanan di zona COVID-19

Pengantar Pasien :
−

Hijau

−

Kuning – Merah : Tetap bisa mengantarkan pasien dengan protokol kesehatan ketat

: Mengantarkan dengan protokol kesehatan 3M

seperti 3M dan menggunakan faceshield
−

Hitam

: Diarahkan ke pelayanan di Zona Covid-19

5) Apabila pekerja/ tenant/vendor pengunjung/pengantar pasien tidak memiliki gawai/handphone
untuk melakukan scan QR Code maka petugas akan membantu melakukan verifikasi manual
berdasarkan

NIK

dan

nama

melalui

situs

https://www.pedulilindungi.id/

melalui

komputer/tablet/gawai lainya yang terkoneksi dengan internet.
6) Manajemen Fasyankes harus menyediakan perangkat lain seperti komputer/tablet/gawai lainnya
yang

terkoneksi

dengan

internet

untuk

membantu

pekerja/

tenant/vendor/pengunjung/pengantar pasien yang tidak memiliki gawai/handphone.

D. Bila ada gangguan di Aplikasi PeduliLindungi dilakukan dengan menggunakan verifikasi manual
berdasarkan

NIK

dan

nama

melalui

situs

https://www.pedulilindungi.id/

melalui

komputer/tablet/gawai/handphone lainya yang terkoneksi dengan internet. Jika tetap tidak bisa,
maka disesuaikan dengan kebijakan masing-masing Fasyankes.

E. Apabila membutuhkan bantuan dalam proses registrasi atau pendaftaran dapat menghubungi
Helpdesk WA 0812-1010-6080 atau dengan klik link berikut https://link.kemkes.go.id/HelpDeskNAR

