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Dengan hormat,

 

Salam sejahtera, semoga Bapak / Ibu serta keluarga selalu

dalam keadaan yang sehat dan berbahagia. Pertama - tama

kami

mengucapkan terimakasih atas kepercayaan Bapak / Ibu

untuk memilih Waterplace Residence sebagai tempat

tinggal / pilihan investasi Bapak / Ibu. Besar harapan kami

 dengan dukungan seluruh Pemilik / Penghuni akan terus

meningkatkan pelayanan agar tercipta hunian yang tertib,

aman dan nyaman.

 

Bersama ini kami ingatkan kembali sehubungan dengan

meningkatnya jumlah pasien Covid-19 di kota Surabaya,

kami tetap menghimbau seluruh penghuni untuk tetap

mematuhi protokol kesehatan saat beraktifitas diluar

rumah dan menjaga pola hidup sehat dengan berolahraga

teratur dan konsumsi supplemen untuk meningkatkan daya

tahan tubuh jika diperlukan. semoga kita semua dapat

melewati masa Pandemi Covid-19 dengan penuh semangat

dan yakin bahwa badai pasti berlalu.

atas perhatian Bapak/Ibu kami mengucapkan terima kasih.

S A L A M  H A N G A T
B A D A N  P E N G E L O L A  L I N G K U N G A N
W A T E R P L A C E  R E S I D E N C E
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Untuk meningkatkan kenyamanan &
keamanan hunian, kami senantiasa menjaga
kualitas fasilitas dalam kondisi prima. Berikut
beberapa perbaikan yang telah kami lakukan
sepanjang triwulan ini.

PERBAIKAN FASILITAS

PENGGANTIAN LAMPU OBSTRUCTIONRENOVASI CHANGING ROOM EF

PERBAIKAN CANOPY POS PARKIR



Sehubungan dengan adanya pandemi Covid-19 kami tidak mengadakan

acara buka puasa bersama Anak Yatim seperti tahun - tahun sebelumnya. 

Kami menggantinya dengan memberikan sumbangan sembako kepada panti

asuhan Al Azhar, Aisyiyah & Al Mu'min yang berada di sekitaran

Kecamatan Wiyung.

KEGIATAN BADAN
PENGELOLA
APARTEMEN



Pendataan identitas tamu / penghuni Pengecekan suhu tubuh pengendara

Penyediaan handsanitizer di lobbyPengadaan wastafel di luar lobby

Pengecekan suhu tubuh setiap

orang yang melewati area lobby

Cleaning Public area menggunakan

cairan Disinfectan

Penyemprotan disinfektan di

seluruh koridor
Pengecekan suhu tubuh pengendara

dan bagasi motor

PENERAPAN PROTOKOL KESEHATAN









01 Rutin cuci tangan

02 Hindari menyentuh mata, hidung dan
mulut sebelum cuci tangan

03 Tutup mulut ketika batuk / bersin
dengan tisu / lipatan siku

04 Minta pertolongan medis jika demam,
batuk bersin ataupun kesulitan bernafas

05 Tetap di rumah jika merasa sakit

06 Hindari tempat ramai dan kontak dekat
dengan orang yang mempunyai gejala
demam / flu

Cari informasi dari sumber terpercaya07

#StopTheSpread

7 Langkah Untuk
Mencegah Penyebaran
COVID-19

Source: World Health Organiztion 



1. Lindungi mulut dan hidung. Pastikan tidak
ada celah antara masker & permukaan wajah

2. Hindari menyentuh area dalam masker. Jika
terpaksa, cuci tangan bersih.

3. Ganti masker sesegera mungkin jika terasa
lembab. Jangan menggunakan kembali
masker sekali pakai.

Ketika menggunakan masker

1. Lepas masker dari wajah dari belakang / tali.
jangan memegang area depan masker.

2. Buang masker segera ke dalam tempat
sampah.

3. Cuci tangan dengan hand sanitizer / sabun
dan air mengalir

Cara membuang masker

Sebelum menggunakan masker:

Bersihkan tangan dengan hand sanitizer
/ sabun dan air mengalir

Cara
Menggunakan
Masker Yang
Benar
Source: World Health Organization

#StopTheSpread



Cek suhu tubuh dengan
thermometer minimal 2 kali
sehari

Cek suhu tubuh

Terapkan perilaku
hidup bersih dan
sehat
Cuci tangan dengan
air mengalir dan
sabun. Gunakan
handsanitizer jika
perlu.

Jika merasa tidak enak
badan, tetap tinggal di
satu ruangan, hindari
kontak langsung dengan
keluarga dan usahakan
memakai toilet
tersendiri

Berdiam di satu ruangan

Gunakan APD
Tetap gunakan masker +
faceshield untuk
meminimalisir penyebaran
virus ke benda / orang lain

Telpon dokter
atau RS sebelum
datang
IJika membutuhkan bantuan
tenaga medis, beri
pemberitahuan dahulu agar
mereka bisa menyiapkan
protokol kesehatan
semaksimal mungkin untuk
mencegah penularan lain

Terapkan
physical
distancing
Jika terpaksa keluar
rumah, terapkan protokol
kesehatan dengan
memberi jarak min 2
meter

• Centers for Disease Control and Prevention (cdc.gov)Sumber

Tidak
beraktivitas di
luar rumah
Jika memungkinkan, jangan
keluar rumah kecuali untuk
hal yang sangat penting

Protokol isolasi mandiri dikeluarkan pemerintah
dengan tujuan untuk mengurangi penularan
COVID-19. Bila Anda memiliki gejala atau kontak
erat dengan orang yang memiliki gejala, Anda
harus bertanggung jawab untuk melakukan isolasi
mandiri di rumah, setidaknya selama 14 hari

Prosedur
Karantina
Mandiri
Covid-19


