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PETUNJUK MENYIKAPI WABAH VIRUS CORONA
Nomor : 316/PC/A-II/L-23/III/2020
Menyikapi perkembangan persebaran wabah Corona Virus Disease (COVID-19) di
Indonesia khususnya di Kabupaten Blitar, maka PCNU Kabupaten Blitar menyampaikan
petunjuk kepada seluruh warga NU di Kabupaten Blitar dalam rangka menjaga
keselamatan agama (Hifdzud Din) dan keselamatan jiwa (Hifdzun Nafs) sebagai berikut :
1. Memperbanyak istighfar, sholawat, qunut nazilah, menjaga wudhu dan doa kepada
Allah SWT. agar wabah Virus Corona ini bisa segera teratasi dengan baik;
2. Mematuhi aturan dari pejabat yang berwenang/ pemerintah dalam menghadapi
pandemi Virus Corona;
3. Selalu menjaga kesehatan diri dan keluarga dengan membiasakan Perilaku Hidup
Bersih dan Sehat (PHBS) antara lain dengan :
 Melakukan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir
 Konsumsi makanan sehat seimbang (buah dan sayur) dan minum air yang cukup
(minimal 2-3 liter/ hari) untuk menjaga imunitas tubuh
 Melakukan aktifitas fisik/ olahraga dan istrahat yang cukup
 Menjaga jarak aman dengan orang lain (social/ physical distancing) dan hindari
kerumunan
4. Pelaksanaan ibadah dan kegiatan keagamaan sebaiknya memperhatikan :
 Menghindari kegiatan yang mengundang massa dalam jumlah banyak.
 Karena pelaksanaan Sholat Jumat hukumnya fardhu ‘ain yang harus berjamaah
dan memiliki aturan-aturan khusus maka :
a. Untuk wilayah yang warganya dinyatakan positif terjangkit Virus Corona maka
Sholat Jumat disarankan untuk diganti dengan sholat dzuhur, dan sholat
rowatib dilakukan secara berjamaah di rumah masing-masing.
b. Untuk wilayah yang masuk kategori aman dan waspada maka Sholat Jumat
dan jamaah rowatib di masjid/ musholla dilaksanakan dengan menerapkan
protokol kesehatan.
c. Untuk warga yang positif terjangkit virus corona, Pasien Dalam Pengawasan
(PDP) dan Orang Dalam Pemantauan (ODP) diharamkan menghadiri sholat
Jumat.
 Dihimbau kepada takmir masjid/ musholla untuk menyediakan tempat cuci tangan
dengan sabun atau hand sanitizer.
5. Sebagai gerakan bathiniyah dihimbau kepada warga Nahdliyin untuk serentak
melakukan sholat dan berdoa di waktu sepertiga malam yang akhir di rumah masingmasing
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