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Berita dan fakta yang kita hadapi belakangan ini di Indonesia dan di dunia ini adalah mengenai
penyebaran virus COVID-19 atau yang dikenal dengan virus Corona yang menurut WHO sudah
pada tahap menghawatirkan. Untuk itu, sebagaimana yang telah disampaikan oleh Presiden RI,
bahwa kita semua harus bahu membahu dalam penanganan COVID-19. Karena itu, Pimpinan
Pusat GKPS turut menyampaikan sosialisasi kepada warga jemaat GKPS secara khusus dan
masyarakat pada umumnya.

Pimpinan Pusat GKPS menetapkan beberapa SOP untuk antisipasi COVID-19 antara lain:
1. Semua  peralatan ibadah agar dibuka dan dibersihkan guna dilakukan sanitasi.
2.   Di setiap gereja agar disiapkan sabun antiseptik untuk cuci tangan dan mike-mike

dibersihkan dengan obat disinfektan.
3.   Agar dalam menjalankan perjamuan kudus tidak menggunakan satu cawan untuk bersama,

sebaiknya menggunakan gelas kecil atau sloki.
4. Seluruh toilet dikontrol dan dibersihkan dengan disinfektan setiap hari.
5. Baju pelayanan setelah dipakai sekali, diminta untuk langsung dicuci.
6.   Tradisi bersalaman untuk sementara agar ditiadakan.
7.  Kegiatan KKR/KPI yang melibatkan banyak orang agar dibatasi untuk menghindarkan

penularan virus.
8. Warga jemaat yang sedang flu dan batuk dianjurkan untuk tidak datang kepertemuan yang

dilaksanakan gereja atau pertemuan lainnya. Sebaliknya agar mereka beristirahat dirumah
dan segera memeriksakan diri ke dokter atau rumah sakit.

9.   Agar gereja melakukan sosialisasi kepada warga jemaat untuk meningkatkan daya tahan
tubuh dengan olah raga dan makan makanan yang sehat.

Demikian himbauan ini kami sampaikan kepada seluruh warga jemaat GKPS dan kepada para
Pelayan GKPS. Marilah kita tetap berdoa agar kasih karunia dan perlindungan Tuhan senantiasa
menaungi kita semua. Kita ikut mendoakan pemerintah dalam menangani persoalan ini dan
kiranya Tuhan juga berkuasa atas virus yang mematikan ini.

Salam dan Doa,
Pimpinan Pusat GKPS

Pdt. M. Rumanja Purba
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