
Kepada wali murid  

 13 mei 2022 

School name 

Name 

 

Tentang Manajemen kesehatan pada pelajaran berenang 

Pelajaran berenang akan dimulai pada tanggal 1 Juni 

Berenang adalah salah satu olahraga yang dinanti-nanti oleh anak-anak, akan tetapi 

karena keistimewaannya yang harus masuk kedalam air, maka perlu diperhatikan lebih lanjut 

tentang kondisi kesehatan dan keamanannya. Kami memohon kerjasamanya agar anak-anak 

dapat mengikuti pelajaran berenang ini dalam keadaan sehat dan aman. 

Berkaitan dengan itu, mohon hal-hal yang harus diperhatikan dibawah ini dibaca 

dengan teliti, kemudian angket untuk ikut atau tidak dalam pelajaran berenang ini diisi, dan 

dikumpulkan kepada wali kelas paling lambat tanggal 24 Mei(Selasa) 

Kemudian walau sudah mengisi akan ikut dalam pelajaran ini, setiap ada pelajaran 

tolong perhatikan kondisi kesehatan anak, dan dimohon mengisi apakah akan ikut dalam 

pelajaran berenang hari itu atau tidaknya di [Kartu pengawasan kesehatan berenang] yang 

akan dibagikan nanti. Kemudian bila anak lupa membawa [kartu pengawasan kesehatan 

berenang] dan juga perlengkapan berenang(baju renang, topi, dan handuk), atau lupa 

menulis suhu badan, atau tidak ada tanda tangan orang tua, maka tidak diperkenankan 

mengikuti pelajaran berenang, jadi mohon pengertiannya 

[Hal-hal yang harus diperhatikan] 

① Bila ada pada kondisi dibawah ini, tolong ikuti petunjuk dokter 

・penyakit jantung ・penyakit ginjal ・sakit mata(radang mata menular, radang mata 

karena alergi) 

・penyakit saluran pernafasan(radang saluran pernafasan, penderita TBC paru) 

・baru sembuh dari sakit  ・baru selesai operasi ・bila ada kekhawatiran mudah 

pingsan  ・kutu rambut 

 

② Bila pada pemeriksaan rutin sekolah ada peringatan untuk mengikuti ‘petunjuk 

pengobatan’ maka mohon diskusikan dengan dokter 

③ Pelajaran berenang ini dilaksanakan dengan mengutamakan keselamatan anak. Oleh 

karena itu silakan orang tua memperhatikan kondisi kesehatan anak hari itu, kemudian 

diputuskan akan mengikuti pelajaran berenang atau tidak, mengisi [Kartu pengawasan 

kesehatan berenang]dan dikumpulkan ke wali kelas 



④ Baju renang memakai baju renang yang cocok untuk pelajaran berenang(warna dan 

coraknya mohon menghindari yang terlalu norak) 

⑤ Pada dasarnya dilarang memakai krim anti UV. Bila khawatir akan terbakar kulitnya 

mohon memakai rush guard(lengan Panjang) 

⑥ Untuk pencegahan penularan virus corona, pada saat pemanasan akan tetap memakai 

masker, jadi mohon disiapkan masker cadangan. Kemudian saat berenang, masker akan 

dilepas dan dimasukkan ke dalam tas perlengkapan berenang, jadi tas akan dibawa 

sampai pinggiran kolam renang. 

 

-------------------------------------------potong disini-------------------------------------------- 

 

Angket  Pelajaran Berenang 

 

Kelas ___ Kelompok ____Nama ____________________________ 

Nama Orang tua ____________________________ 

 

Pada Pelajaran berenang   (      ) Ikut 

                         (      ) Tidak Ikut  Alasan (                           ) 

 

*Bila dimungkinkan dapat mengikuti pelajaran berenang di kemudian hari, mohon beritahu 

wali kelas 


