
Informasi Penting untuk Warga Negara India di Indonesia terkait COVID19

Mengingat situasi yang sedang berlangsung di Indonesia karena COVID19, semua warga 
negara India yang tinggal di Indonesia dimohon memperhatikan hal-hal berikut:

1) Dengan cermat mengikuti pembaruan COVID-19 oleh Kementerian Kesehatan, Pemerintah 
Indonesia. Anda dapat mengaksesnya dengan mengunduh Aplikasi berbasis Android, tautannya adalah 
sebagai berikut:

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pmapps.sehatnegeriku.

Pembaruan yang disampaikan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana Indonesia juga dapat 
diakses di: https://www.covid19.go.id

2) Daftar 8 Rumah Sakit Resmi Pemerintah yang menangani Covid-19 di Jakarta dapat dilihat di
bawah ini. Juga terlampir sebagai Lampiran I adalah Daftar 132 Rumah Sakit yang ditunjuk untuk 
seluruh Indonesia. Dalam keadaan darurat, nomor telepon 119 yang dioperasikan oleh Pusat Keamanan
Publik Kementerian Kesehatan Indonesia dapat dihubungi.

3) Untuk pembaruan tentang COVID -19 yang berkaitan dengan India, termasuk tentang 
pembatasan perjalanan, silakan akses: https://www.mohfw.gov.in/ dan https://boi.gov.in

4) Harap dicatat koordinat untuk Helpdesk COVID-19 di pihak India:

a) Nomor Whatsapp: +91 90131 51515 / Landline: 91 11 23978046
     Email: ncov2019@gov.in

b) Pusat Kontrol, Kementerian Luar Negeri Pemerintah India - Nomor Saluran Bantuan 24x7:   
                +91-11-23012113 / + 91-11- 23014104 / + 91-11- 23017905 / Fax: + 91-11- 23018158 / 
                Email: covid19@mea.gov.in / Ruang Kontrol: 1800118797 (Bebas Pulsa di India).

5) Silakan terus mengambil tindakan pencegahan dasar seperti menghindari perjalanan yang tidak 
penting, menjaga kebersihan pribadi dengan mencuci tangan secara teratur, menghindari sentuhan 
mata, mulut dan hidung, menjaga jarak sosial dll. Dan patuh terhadap arahan Pemerintah Indonesia 
tentang masalah tersebut.

6) Untuk bantuan / klarifikasi / situasi SOS terkait, yang timbul dari wabah COVID19, warga 
negara India di Indonesia dapat menghubungi nomor HELPLINE Kedutaan Besar India di Jakarta 
berikut ini: + 62 816 805 459 / + 62 812 1306 7824. Untuk keadaan darurat bantuan yang berkaitan 
dengan yurisdiksi konsuler Bali dan Medan, nomor-nomor berikut dapat dihubungi di +62 8113867270
(CG, Bali) dan +62 8111997829 (CG, Medan)

7) Kami mengikuti anjuran Perdana Menteri India, Shri Narendra Modi tentang 'Bersiap tapi 
jangan panik', saat ia menguraikan dalam nteraksinya dengan para pemimpin SAARC dalam 
memerangi COVID19. Mohon hindari percaya pada rumor, terutama dari media sosial dan hanya 
bergantung pada sumber resmi untuk pembaruan tentang COVID19.
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