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PERJANJIAN MENJAGA JARAK DENGAN 
ORANGUTAN  
Saya,  [nama Anda] sepakat untuk melakukan hal berikut: 

1. Saya akan berusaha sedapat mungkin untuk tidak melakukan kontak dengan orangutan 
saat saya menjalani masa karantina. 

2. Saya akan selalu menjaga jarak di atas 10 meter dari orangutan mana pun dan di bawah 
pengawasan staf yang berwenang selama masa karantina. 

3. Isaya akan selalu menjaga jarak di atas 10 meter dari orangutan mana pun dan di bawah 
pengawasan staf  yang berwenang bahkan setelah masa karantina saya selesai, kecuali tealh 
diizinkan dan dibutuhkan untuk kunjungan saya. 

4. Apabila saya menunjukkan salah satu atau lebih dari gejala berikut selama masa karantina, 
saya akan segera melaporkan kepada Tim Medis. 

5. Apabila saya menunjukkan salah satu atau lebih dari gejala berikut setelah masa karantina 
usai, saya akan segera melaporkan kepada Tim Medis. 

6. Saya akan memberitahukan kepada Tim Medis atau manajemen jika saya menggunakan 
penerbangan komersial atau transportasi publik setelah saya tiba dan setuju untuk 
menjalankan karantina yang dibutuhkan (selama 5 atau 10 hari tergantung tujuan dan lama 
tinggal) setelah kembali apabila diminta Tim Medis. 

Kondisi-kondisi yang harus saya laporkan, dan membutuhkan jarak aman dari orangutan adalah: 

• Demam 
• Flu 
• Gangguan pernapasan 
• Sakit tenggorokan/Tonsillitis 
• Diare 
• Iritasi kulit yang baru muncul 
• Herpes Simplex (luka dingin) terbuka  
• Sakit yang tidak diketahui jenisnya 

Saya memahami bahwa: 

1. Kegagalan atau kelalaian memberitahukan kondisi-kondisi di atas; 
2. Kegagalan untuk menghindari kontak dengan orangutan jika saya mengalami kondisi-kondisi 

di atas; 
3. Tidak mematuhi peraturan karantina; 
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Akan menimbulkan konsekuensi terhadap kunjungan saya, termasuk pelarangan sementara 
selama kunjungan baik bagi saya maupun rekan saya SERTA kemungkinan pelarangan kunjungan 
permanen kepada saya di kemudian hari. 

Saya paham bahwa masa karantina saya akan berakhir pada pkl.  :  tgl /

/ . 

 / /  
Tempat                                                                                            Tanggal (tgl/bln/thn) 

 
Tanda Tangan 


	First Name: 
	Day c: 
	Time 1: 
	Time 2: 
	Day a: 
	Day b: 
	Year 2: 
	Place: 
	Day 2: 
	Month 2: 
	Witness Signature: 


