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Yth. seluruh Anggota dan Pengurus AFISMI
di tempat
Dengan hormat,
Sehubungan dengan situasi eskalasi penyebaran novel coronavirus disease (Covid-19) akibat virus
SARS-CoV-2 di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan dengan dikategorikannya
penyakit Covid-19 sebagai pandemi oleh WHO, dengan ini kami sampaikan arahan dan himbauan
sebagai berikut:
1. Seluruh kegiatan seminar/workshop/musyawarah daerah/rapat pengurus yang telah
terencana dan dipublikasikan sebelum surat ini diterbitkan agar diutamakan untuk dialihkan
menjadi sesi daring (online) menggunakan infrastruktur yang tersedia (contoh: Zoom, Skype,
MS Teams, dsb). Bilamana kegiatan secara daring tidak dimungkinkan, maka seluruh
kegiatan di atas harap dijadwalkan kembali.
2. Anggota dan Pengurus AFISMI di tingkat apapun agar menunda perencanaan kegiatan
seminar / workshop / musyawarah daerah / rapat pengurus yang belum dipublikasikan /
disosialisasikan saat surat ini diterbitkan.
3. Himbauan di atas berlaku hingga situasi pandemi membaik dan mengikuti arahan Pemerintah.
4. AFISMI menghimbau seluruh anggota yang merupakan Tenaga Kesehatan untuk senantiasa
waspada dan mematuhi protokol/SOP mitigasi risiko penyebaran Covid-19 yang diterapkan
di institusi masing-masing.
5. Sesuai dengan himbauan dari IOMP (International Organization for Medical Physics) terkait
perkembangan pesat pada riset bidang radiologi yang meningkatkan trend deteksi dan
diagnosis Covid-19 menggunakan foto planar thoraks atau CT thoraks, AFISMI menghimbau
para anggota yang bekerja di departemen/instalasi/unit radiologi diagnostik untuk aktif
berperan serta dalam memperhatikan kesehatan dan keselamatan kolega profesi lain dalam
konteks proteksi radiasi dan kebersihan peralatan sumber radiasi sinar-x serta bersama-sama
memahami dinamika situasi penyebaran pandemi. AFISMI juga menghimbau para anggota
yang bekerja di departemen/instalasi/unit radioterapi dan kedokteran nuklir untuk tetap
menjalankan tugas pelayanan sesuai dengan protokol dan tata laksana di institusi masingmasing.
6. AFISMI menghimbau kepada seluruh anggota untuk mengikuti perkembangan situasi
penyebaran pandemi Covid-19 hanya dengan acuan informasi sebagai berikut:
▪ https://www.kemkes.go.id/
▪ https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
▪ https://www.iomp.org/covid-19-information-resource/
▪ https://www.paho.org/hq/index.php?lang=en
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7. AFISMI menghimbau kepada seluruh anggota untuk menjaga kesehatan diri sendiri dan
keluarga dengan menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) serta mengikuti
arahan Pemerintah Republik Indonesia di tingkat pusat dan daerah masing-masing.
Demikian arahan dan himbauan ini kami sampaikan untuk menjadi perhatian bersama. Semoga
situasi yang kurang menyenangkan ini segera berakhir dan memungkinkan kita untuk beraktivitas
seperti sediakala.
Hormat kami,
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