SURAT PERNYATAAN KESEHATAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:
Nama

: _____________________________________________________

No. Identitas

: _____________________________________________________

Alamat

: _____________________________________________________
_____________________________________________________

Dalam hal ini bertindak dalam kapasitas saya selaku:
*pilih salah satu

1)
2)

Pemegang saham, pemilik _____________________________ saham dalam PT Indopoly Swakarsa
Industry Tbk. (“Perseroan”)
Kuasa pemegang saham, pemilik _________________________ saham dalam Perseroan atas nama
____________________________________________________

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya hal-hal berikut ini:
Ya
1. Dalam 14 hari terakhir memiliki riwayat mengunjungi tempat berikut:
a. Perjalanan ke luar negeri, yaitu:
Negara :
(selama kurun waktu
hari /
bulan)
b. Perjalanan ke luar kota, yaitu:
Kota :
( selama kurun waktu
hari/
bulan)

2. Dalam 14 hari terakhir memiliki kontak erat (berjabat tangan, berbicara,
berada dalam satu ruangan / satu rumah) dengan orang yang memiliki
riwayat perjalanan ke luar negeri maupun ke luar kota dalam batasan
waktu 14 hari terakhir.

3. Dalam 14 hari terakhir memiliki kontak erat (berjabat tangan, berbicara,
berada dalam satu ruangan / satu rumah) dengan orang yang berstatus
suspek COVID-19 atau ODP (“Orang Dalam Pengawasan”) dan/atau
menyandang status ODP?

4. Dalam 14 hari terakhir, memiliki kontak erat dengan orang yang
terkonfirmasi COVID-19 atau PDP (“Pasien Dalam Pengawasan”) dan/atau
menyandang status PDP?

5. Dalam 14 hari terakhir, apakah pernah keluar rumah / bepergian ke
tempat umum (pasar, fasilitas layanan kesehatan, tempat makan, tempat
rekreasi, dll)

Tidak

6. Dalam 14 hari terakhir, apakah pernah menggunakan transportasi umum?
7. Dalam 14 hari terakhir, apakah pernah mengikuti kegiatan yang
melibatkan orang banyak? (melayat, hajatan, dll)
8. Dalam 14 hari terakhir, apakah pernah melakukan rapid test / swab test?
9. Apakah pernah dirawat (Positif Covid-19)
10. Dalam kurun waktu 14 hari terakhir mengalami gejala klinis berupa:
a. Masalah dengan indra penciuman
b.
c.
d.
e.

Masalah dengan indra perasa
Demam di atas 37,5C
Batuk (kering / berdahak)
Pilek

f. Sesak nafas
g. Tubuh lemah
h. Radang/sakit tenggorokan
i. Mual/muntah
j. Diare

Dalam hal salah satu jawaban saya adalah “Ya”, maka saya dengan ini setuju dan bersedia untuk tidak
diperkenankan memasuki ruangan rapat dan mengikuti Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT
Indopoly Swakarsa Industry Tbk.
Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dalam keadaan sadar, sehat, dan tanpa paksaan/tekanan dari
pihak manapun, setelah dibaca dan dimengerti isinya dengan jelas, ditandatangani di atas kertas
bermeterai cukup.
Surat Pernyataan ini mempunyai kekuatan hukum yang sah dan mengikat demi hukum untuk dapat
dipergunakan sebagaimana mestinya dan berlaku efektif sejak tanggal ditandatangani dan tanpa
batasan waktu.
Jakarta, 24 Juni 2020
Pemberi Pernyataan,

_____________________
Nama:

