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PANDEMIC RISK COMMITTEE :
● Marloes Moerman    - Chairman
● Suci Rachmalia   - Secretary
● Maulana
● Bernat Ondo
● Ayie Kadhita
● Kristin Oktalia
● Yulia Yunus 
● Roliyanto
● Is Andriatmoko

Supervision at Site :
● Facility/Activity  Manager

Air Liquide selalu berkomitmen kuat untuk melindungi 
keselamatan & kesehatan karyawan. Memasuki tahun 2020, kita 
dihadapkan pada tantangan besar terkait penularan secara global 
Pandemic COVID-19, bahkan tantangan tersebut semakin besar 
saat ini setelah dilonggarkannya masa Pembatasaan Sosial 
Berskala Besar, walaupun belum ada penurunan kasus di 
Indonesia.

Menghadapi situasi tersebut, Pandemic Risk Committee secara 
reguler memantau dan mereview kebijakan  yang diperlukan 
untuk mencegah penularan COVID-19 di Air Liquide dengan tetap 
memastikan kelangsungan operasional dan bisnis. Buku Saku ini 
merupakan salah satu langkah untuk memberikan panduan 
kepada karyawan agar  kebijakan yang sudah diputuskan bisa 
dilaksanakan di tempat kerja.

Kami mengharapkan agar semua karyawan berkontribusi 
bersama untuk mencegah Pandemi, baik di lingkungan tempat 
kerja, di perjalanan dan di lingkungan rumah. Dengan upaya 
bersama, kami yakin kita bisa melewati masa sulit tersebut untuk 
kembali ke kehidupan normal.
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COVID-19 DEFINISI
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Apa itu COVID-19?

Coronavirus Disease 2019 atau COVID-19 adalah penyakit baru yang 
dapat menyebabkan gangguan pernapasan dan radang paru. Penyakit 
ini disebabkan oleh infeksi Severe Acute Respiratory Syndrome 
Coronavirus 2 (SARS-CoV-2). Gejala klinis yang muncul beragam, mulai 
dari seperti gejala flu biasa (batuk, pilek, nyeri tenggorokan, nyeri otot, 
nyeri kepala) sampai yang berkomplikasi berat (pneumonia atau sepsis).

Bagaimana COVID-19 Menular?

Metode penyebaran utama penyakit ini diduga adalah melalui droplet saluran pernapasan dan kontak 
dekat dengan penderita. Droplet merupakan partikel kecil dari mulut penderita yang dapat mengandung 
virus penyakit, yang dihasilkan pada saat batuk, bersin, atau berbicara. Droplet dapat melewati sampai 
jarak tertentu (biasanya 1 meter).

Droplet bisa menempel di pakaian atau benda di sekitar penderita pada saat batuk atau bersin. Namun, 
partikel droplet cukup besar sehingga tidak akan bertahan atau mengendap di udara dalam waktu yang 
lama. 



COVID-19 KRITERIA KASUS 
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Pencegahan lewat Perilaku Hidup Bersih dan tanamkan 
sebagai TANGGUNG JAWAB pribadi :

Selalu gunakan PPE yang 
direkomendasikan 
(Masker, Sarung tangan, 
faceshield dll)

Selalu jaga kebersihan 
tangan, cuci tangan 
sesering mungkin dengan 
sabun & air mengalir. 
Hindari menyentuh mata / 
hidung / mulut

Selalu jaga jarak aman 
saat berinteraksi (min 1.5- 
2 m) dengan karyawan lain

Jika batuk atau bersin, 
gunakan siku yang ditekuk 
atau tutup dengan tisu

Hindari transportasi 
umum jika 
memungkinkan.

Tetap di rumah jika ada 
penyakit atau gejala dan 
segera laporkan ini ke 
manajemen.

Periksa suhu Anda 2 
(dua) kali sehari.

Rekomendasi SIS* 
(Safety & Industrial 
System)  dalam 
menghadapi masa 
transisi
*SIS: (Department di Air Liquide Head Office Paris yang    

membidangi HSE & Industrial System-IMS)



Rekomendasi SIS (Safety & Industrial 
System)  dalam menghadapi masa transisi

Pencegahan Melalui Organisasi & 
Sarana Fisik

Pengaturan Metoda Kerja
● WORK FROM HOME/WFH (Bekerja dari rumah) 

○ tetap menjadi salah satu langkah penting yang akan 
digunakan selama transisi ini. 

● WORK FROM OFFICE/WFO  (Bekerja dari kantor/pabrik)
○ Pembagian Grup (DUAL TEAM) tetap dijalankan (A / 

B), untuk karyawan yang harus kerja di 
kantor/pabrik (Work From Office). Anggota Tim 
tidak boleh berinteraksi secara langsung dengan tim 
lainnya.

○ Jika kondisi memaksa tim A & B untuk bekerja 
dalam waktu yang bersamaan, pastikan tidak ada 
interaksi di antara mereka. Pisahkan tempat/waktu 
makan, berkumpul dll. 

● Review tata letak/layout kantor sehingga minimum jarak 
fisik (1.5-2 m) terimplementasi ketika berinteraksi. 

● Sesuaikan aturan rapat untuk memungkinkan jarak fisik.
● Fleksibilitas: untuk kedua kategori baik WFH maupun WFO, 

diperlukan fleksibilitas untuk memperhitungkan regulasi 
lokal (misal: ketersediaan transportasi, aturan pemerintah 
dll) maupun kondisi psikologis di rumah (anak, tetangga dll)

● Selalu lakukan temperature check
● Pengujian antibodi / Antigen

○ Jika diperlukan dan dipersyaratkan, Air Liquide  akan 
mendukung pengujian baik melalui Rapid Test/PCR test. 

○ Prosedur pengujian harus mendapat persetujuan dari 
manajemen



Rekomendasi SIS dalam menghadapi 
masa transisi

Pencegahan Melalui Organisasi & 
Sarana Fisik

Pencegahan melalui sarana fisik

● Kontrol akses yang ketat ke site
● Jika memungkinkan, pisahkan jalur masuk / keluar untuk 

tim operasi yang kritikal vs team yang bekerja di 
kantor/tamu dll.

● Hanya karyawan/kontraktor/tamu yang benar-benar 
berkepentingan diperbolehkan masuk ke wilayah Air 
Liquide.

● Lengkapi meja penerimaan dengan layar pelindung. 
● Berikan kuesioner untuk pengunjung (Air Liquide & non Air 

Liquide) guna mengetahui  riwayat perjalanan, gejala, 
kontak dengan kasus yang dicurigai selama beberapa hari 
terakhir

● Lakukan disinfektan pada tempat kerja beberapa kali 
sehari di kantor dan pabrik (termasuk pegangan tangan, 
saklar lampu, gagang pintu) 

● batasi penggunaan atau kurangi risiko peralatan dengan 
tombol tekan (elevator, mesin fotokopi ) 

● Bila memungkinkan, pintu tetap terbuka (kecuali untuk 
pintu proteksi kebakaran) sebisa mungkin harus 
menghindari tindakan  menyentuh gagang pintu. 

● Identifikasi alat & peralatan yang kemungkinan akan 
digunakan oleh beberapa orang (misal: Penganalisa 
portable, keyboard dan mouse di ruang kontrol, alat 
penanganan dalam kegiatan manufaktur dan konstruksi). 

● Tetapkan SOP yang jelas dan visual untuk desinfeksi 
tempat kerja dan alat yang harus dilakukan oleh orang yang 
beroperasi, dan sediakan sarana desinfeksi dan tempat 
sampah di tempat kerja mereka.

● Pastikan selalu ada cukup dispenser sabun dan larutan 
hidroalkohol. 

● Buka jendela secara teratur untuk memungkinkan sirkulasi 
udara segar, jika memungkinkan



Rekomendasi SIS dalam menghadapi 
masa transisi

Pencegahan Melalui Organisasi & 
Sarana Fisik

Alat Pelindung Diri
● MASKER

○ Berikan setidaknya 1 masker sekali pakai per hari untuk setiap karyawan 
selama di tempat kerja. Jika memungkinkan, sediakan masker kedua untuk 
karyawan saat dalam perjalanan. 

○ Untuk karyawan yang melakukan kontak langsung dengan pasien, rumah 
sakit dan fasilitas yang berisiko, masker N95 wajib digunakan.

● FACE SHIELD & KACAMATA
○ Sesuai tingkat resiko, wajib dipakai jika mengalami kontak langsung (mis. 

Security, Orang yang melakukan kontak dengan rumah sakit dan pasien, ERT 
dll).

● SARUNG TANGAN  MEDIS
○ Digunakan untuk orang yang berinteraksi langsung dan kemungkinan 

menyentuh barang-barang yang dipakai bersama (misal; paket, amplop, 
ballpoint di Pos security, dll) 



Pedoman Saat Berangkat Kerja

Mandatory

Rekomendasi APD Wajib

Pastikan kondisi tubuh 
sehat dan tidak mengalami 
gejala sakit.

Gunakan masker

Wajib membawa 
perlengkapan ibadah 
pribadi

Bawa Hand Sanitizer

Ikat rambut/gunakan tutup 
kepala

Gunakan kendaraan pribadi atau
transportasi yang disediakan 
perusahaan dengan ketentuan 
physical distancing

Gunakan jaket/baju lengan 
panjang

Masker kain 
atau 

Masker Bedah
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Bekerja di Kantor/Pabrik
P E D O M A N   S A A T



Pedoman Saat Bekerja di Kantor/Pabrik

Mandatory

Rekomendasi

APD Wajib

Sesuaikan jadwal & 
kriteria WFO yang boleh 
masuk kantor/Pabrik.

Wajib cek suhu tubuh, 
hanya yang bersuhu <37.5 
yang boleh bekerja

Pastikan kondisi tubuh 
sehat dan tidak mengalami 
gejala sakit.

Gunakan masker

Wajib membawa 
perlengkapan ibadah 
pribadi

Wajib menjaga Jarak

Cuci tangan secara teratur 
(minimal  2 jam sekali)

Tidak berjabat tangan dan 
kontak erat

Batasi rapat/meeting secara fisik, 
sesuai batas ruangan dan 
maksimal 1 jam

Hindari berbagi alat kerja

Peduli dengan sesama, tegur bila 
melanggar

Masker medis

Perhatikan dan lakukan protokol COVID-19 dan pastikan tetap 
mengutamakan kesehatan, keamanan dan kenyamanan Anda di 
lingkungan kerja.!



1. Akses Masuk dan Keluar Kantor/Pabrik
Seluruh karyawan yang melalui gerbang masuk ALINDO harus mengikuti standard protokol COVID-19

a. Pemeriksaan suhu tubuh karyawan
- Petugas yang melakukan pengecekan suhu wajib menggunakan APD (masker, 

pelindung wajah & sarung tangan)
- Karyawan/Kontraktor dengan suhu < 37,50C diperbolehkan masuk kantor/pabrik, 

namun jika > 37,50C atau ditemukan gejala COVID-19 yang lain maka  yang 
bersangkutan diminta untuk kembali ke rumah. Karyawan disarankan untuk beristirahat 
dan jika kondisi memburuk untuk memeriksakan diri ke dokter. Laporkan 
perkembangan ke atasan/SHE

b. Diwajibkan mencuci tangan
Gunakan hand sanitizer di area kerja untuk menjaga kebersihan tangan

2. Absensi (Masuk & Keluar)

a. Seluruh kapasitas ruang di kantor/pabrik  hanya boleh diisi dengan 
kapasitas maksimal 50% sesuai dengan jumlah yang tempat kerja yang 
tersedia. 

b. Dilarang berganti-ganti tempat kerja dan hanya diperbolehkan duduk di 
tempat kerjanya saja 

c. Selain itu, Seluruh karyawan / kontraktor diharuskan untuk jaga jarak > 
1.5-2  meter dan tetap menggunakan APD (masker)

3. Pengaturan Ruang 

Tidak menggunakan sidik jari (hanya menggunakan ID Card)



4. Pengaturan Tata Cara Komunikasi & Meeting

Optimalkan komunikasi & meeting secara virtual, namun jika harus tatap muka secara langsung, maka pengaturannya 
sebagai berikut:

a. Jangan berdiri di pintu ruang meeting
b. Wajib tetap jaga jarak > 1.5-2 meter 
c. Hindari berbicara secara hadap - hadapan (untuk mengurangi resiko terkena droplet dari lawan bicara)
d. Menggunakan APD (minimal masker). Jangan buka masker saat berbicara
e. Pastikan jumlah orang dalam ruangan maksimal 50% dari kapasitas ruang meeting dengan tetap jaga jarak
f. Bersihkan ruang meeting setelah selesai dengan cara mengubah tent card / meminta OB membersihkan dengan 

desinfektan
g. Bila memungkinkan, beri ventilasi ruangan selama dan setelah meeting



5. Sterilisasi Fasilitas 
Sterilisasi Fasilitas Publik untuk Semua Area , wajib dilakukan dengan 2 detail yaitu: 

a. Sterilisasi Standard
Membersihkan fasilitas karyawan yang sering diakses/disentuh tangan dengan 
material desinfektan oleh petugas yang ditunjuk dan menggunakan APD standar. 
Lakukan setiap 4 jam sekali secara rutin

b. Sterilisasi Menyeluruh 
Penyemprotan disinfektan di fasilitas karyawan yang strategis setiap akhir shift dan 
juga pada saat adanya suspect COVID-19 di wilayah tersebut 

6. Prosedur Pembuangan Masker 
Medis 

● Buka masker sesuai cara memakai/melepas masker
● Gunting/rusak masker agar tidak bisa di daur ulang
● Semprotkan sanitizer/disinfectant sebelum dibuang 

ke tempat sampah khusus agar tidak menulari orang 
yang membuang masker tersebut.

● Buang ke tempat sampah khusus yang telah 
disediakan

7. Penyediaan Ruang Isolasi 
Perusahaan menyediakan ruang isolasi bagi karyawan dengan 
gejala awal COVID-19 sebelum dirujuk ke rumah sakit. Detail ruang 
isolasi di ALINDO sendiri adalah:

a. ASU Plant : Ruang Meeting Hydrogen
b. BSC : Ruang Istirahat Driver
c. TCN Site : Ruang Meeting Kecil TCN
d. HO / FFSG : Ruang Meeting Alphagaz
e. IPG : Ruang Istirahat Driver
f. SIGMA : Mushala

g. Antam : Internal Meeting Room



Pedoman Saat Istirahat

Mandatory

Hindari makan secara hadap - 
hadapan (untuk mengurangi resiko 
terkena droplet)

Gunakan alat ibadah pribadi
Pastikan jumlah orang dalam  ruang makan 
/ pantry maksimal 50% dari kapasitas 

Wajib menjaga Jarak
50%

Tata cara makan dan minum saat 
menggunakan masker

Rekomendasi

Hindari kerumunan orang di tempat 
umum

Bersihkan tempat makan selesai 
digunakan.

Bawalah makanan dari 
rumah, jika tidak 
memungkinkan order melalui 
layanan online/take away



Pedoman Saat Istirahat

Makan dan Minum saat Mengenakan Masker

Minum
● Lepaskan salah satu ikatan masker dari 

belakang
○ Jangan sentuh bagian luar masker
○ Jangan posisikan masker di dagu 

atau kepala
● Pegang ikatan dengan tangan kiri dan 

ambil minuman dengan tangan kanan
● Pasang kembali ikatan masker
● Bersihkan tangan dengan sabun/hand 

sanitizer

Makan
● Lepaskan kedua ikatan masker dari belakang

○ Jangan sentuh bagian luar masker
○ Jangan posisikan masker di dagu atau 

kepala
● Jangan tinggalkan masker bekas pakai anda
● Bersihkan tangan dengan sabun / hand 

sanitizer
● Selamat makan!
● Jika memungkinkan, gunakan masker baru

○ Jika harus mengenakan masker bekas 
pakai, cuci tangan dengan sabun 
setelahnya



Pedoman Saat Pulang Kerja

1. 2. 3. 4. 

5. 6. 7. 8. 

Buka sepatu di depan 
pintu, sebelum masuk ke 

dalam rumah.

Semprotkan disinfektan 
pada seluruh barang yang 

dibawa.

Buang semua benda yang 
tidak dibutuhkan.

Segera cuci tangan dan 
kaki dengan sabun saat 

memasuki rumah.

Cuci pakaian yang 
dikenakan dengan sabun 

atau detergen.

Jangan menyentuh 
apapun.

Jangan langsung 
beristirahat.

Segera mandi dengan 
menggunakan sabun.



Pedoman Saat di Rumah 

Kluster Keluarga merupakan kluster yang paling banyak terjadi saat ini 

- Hindari pertemuan fisik secara langsung dengan tetangga, 
terutama dengan jarak dekat (<2 m) dan durasi lama (>15 
menit).

- Hindari aktivitas di lingkungan jika memungkinkan. 
- Kurangi bertransaksi di area perumahan. Jika terpaksa 

bertransaksi, lakukan :
- Bersihkan tangan, barang, uang dengan 

sabun/disinfektan segera.
- Pastikan menggunakan peralatan/wadah/kantong 

pribadi.
- Observasi kebersihan penjual, jika penjual tidak 

mematuhi protokol, sebaiknya cari tempat lain yang 
lebih higienis 

- Awasi anak saat beraktifitas diluar

Rekomendasi 

- Hindari bertukar alat/tempat makan 
yang tidak dicuci.

- Observasi dan bersihkan tempat/area 
bersama sebelum digunakan seperti:

- Kamar mandi
- Jemuran
- Dapur 
- dll

Jika anda kost ….



Penegakan Disiplin Protokol 
COVID-19

Mandatory 
Pelanggaran terhadap Protokol COVID-19 yang bersifat Mandatory: 

● Dikategorikan sebagai pelanggaran aturan SHE
● Sanksi akan diberikan sesuai PKB yang berlaku

Rekomendasi
Pelanggaran terhadap PROTOKOL COVID-19 yang bersifat 
Rekomendasi : 

● Diberikan Arahan dan Penjelasan
PELANGGARAN APD COVID = LSR 

(masker, faceshield, sarung tangan)



Pedoman Penggunaan Masker (berlaku untuk Karyawan, Kontraktor & Visitor) …..  

N95 Mask ● Untuk Pengemudi / CI yang mengirim melewati koridor Rumah Sakit, 
Pelanggan Medis 

● Untuk Tim Operasional jika dipersyaratkan karena kondisi  Lingkungan 

Surgical Mask ● Untuk Karyawan/Kontraktor garis depan
○ Pengemudi / CI yang mengirim / pergi ke   Rumah Sakit, 

Pelanggan Medis, pelanggan yang ada terkonfirmasi positif Covid 
19

● Untuk semua area plant / office Air  Liquide

*) Setiap tamu/pihak luar yang datang ke ALINDO site WAJIB menggunakan 
masker MEDIS

Cloth Mask - Untuk Karyawan / Kontraktor saat dalam perjalanan / berada diluar 
kantor/plant Air Liquide.

 *) DILARANG menggunakan masker Scuba/Buff



Pedoman Penerimaan Tamu

● Tamu mengisi Permohonan Surat Izin Masuk Air Liquide (SIMA), 
dengan men-scan QR Code dan mengisi Form tersebut.

● Form harus di submit paling lambat 1 hari sebelum tanggal 
kunjungan (Untuk semua izin, wajib melakukan tes antigen H-1 
dan dilampirkan di SIMA)

● Facility Manager & SHE mereview input Form dan memberikan 
clearance apakah kunjungan DITERIMA / DITOLAK. Respon 
akan diberikan lewat email.

● Bila hasil verifikasi DITOLAK, anda tidak diizinkan untuk masuk 
area Air Liquide.

● Pada saat masuk, tunjukkan hasil Verifikasi pada kepada 
petugas security yang berjaga di POS Security.

● Lakukan Pengukuran Suhu, jika suhu diatas 37.5 derajat 
Celcius, tamu dilarang masuk.

● Lakukan registrasi dengan mengisi Form Tamu, gunakan HAND 
SANITIZER sebelum anda melakukan registrasi.

● Registrasi kedatangan anda di Pos Security
● Ikuti PEDOMAN Pencegahan Penyebaran COVID-19 selama 

berada di Air Liquide (di halaman selanjutnya)
Surat Ijin Masuk ALINDO (SIMA)



Cara men-scan Barcode

Surat Ijin Masuk ALINDO (SIMA)

1. Buka aplikasi Google Assistant lalu klik icon google lens
2. Arahkan ke gambar barcode
3. Klik icon kaca pembesar
4. Masuk ke situsnya 
5. Lalu isi form SIMA sesuai pertanyaan dan kondisi di hari 

pengisian SIMA
6. Cek email yang didaftarkan SIMA
7. Hasil skor yang telah di asses lalu lihat kolom feedback dari 

SHE (di bagian bawah form respon)
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Pedoman Mengunjungi Customer

● Hanya untuk keperluan urgency tinggi dan tidak 
mungkin digantikan dengan meeting virtual.

● Clearance lokasi yang akan dituju, mengikuti ketentuan 
Pemerintah (PSBB)

● Mempersiapkan keperluan meeting agar pertemuan di 
area kunjungan berlangsung seefektif mungkin :

○ Kirim terlebih dulu informasi yang dibutuhkan 
(pertanyaan/request/data) sebelum kunjungan

○ Buat alokasi waktu, agenda & target diskusi, 
sehingga durasi meeting maks. 30 -45 menit

○ Pastikan fokus pada topik yang akan dibahas
● Tetap melakukan jaga jarak > 2 meter selama perjalanan 

& kunjungan

Aturan Dasar
Mandatory

● Gunakan APD COVID-19 (Masker N95 untuk area resiko 
tinggi)

● Mengikuti protokol kesehatan yang berlaku di area 
kunjungan(cek suhu tubuh, cuci tangan, masker, dll)

● Membawa hand sanitizer sendiri (antisipasi jika tidak 
tersedia fasilitas cuci tangan)

● Jika melewati pemeriksaan security, bersihkan ID/Visitor 
card dengan hand sanitizer

● Tidak berjabat tangan (digantikan dengan lambaian 
tangan/ tangan ditangkupkan)

● Selalu gunakan alat pribadi (ballpoint, tempat minum, 
alat sholat dll)

● Gunakan face shield jika harus kontak berdekatan 
dengan orang lain (< 1 meter)

● Selesai meeting, sebelum masuk ke dalam kendaraan, 
bersihkan tangan, ID Card & perlengkapan kerja lain 
dengan hand sanitizer



Pedomaan Mengukur Suhu Tubuh

● Gunakan APD lengkap saat melakukan pengukuran suhu 
○ Masker Surgical
○ Face Shield
○ Sarung Tangan

● Jika pengukuran dilakukan bukan dalam kendaraan
○ Jaga jarak maksimal dengan orang yang akan diukur suhunya
○ Pastikan orang tersebut sudah dalam posisi diam dan tidak bicara
○ Dekatkan thermogun ke kening orang yang di ukur (10-15 cm)
○ Catat hasil pengukuran suhu dalam buku catatan suhu.

● Jika pengukuran dilakukan dalam kendaraan :
○ Pastikan kendaraan sudah dalam posisi diam, gear NETRAL dan Rem 

Tangan Aktif (mobil).
○ Buka jendela (mobil) atau kaca Helm (motor) & matikan  AC mobil
○ Jaga jarak maksimal dengan orang yang akan diukur suhunya
○ Pastikan orang tersebut sudah dalam posisi diam dan tidak bicara
○ Dekatkan thermogun ke kening orang yang di ukur (10-15 cm)
○ Catat hasil pengukuran suhu dalam buku catatan suhu.

Aturan Dasar

Catatan:
● Suhu tubuh yang normal 

bisa berada di antara 
36,5-37,2 derajat Celcius.

● Seseorang dikatakan 
mengalami demam ketika 
suhu tubuhnya berada di 
atas 37,5 derajat Celcius

● Hasil pengukuran thermogun 
sangat dipengaruhi kondisi 
lingkungan. Gunakan pada 
tempat teduh dan tidak 
terkena hembusan langsung 
AC.



Pedomaan Permintaan Rapid/PCR Test
Kriteria

Rapid / PCR Test bisa dilakukan dengan kriteria :
● Diperlukan untuk keperluan Tracing sesuai pedoman pemerintah.
● Diperlukan karena dipersyaratkan untuk melakukan kunjungan 

bisnis.
● Atas alasan Keselamatan & Kesehatan kerja, diperlukan untuk 

dilakukan test.

Prosedur
● Karyawan mengajukan request rapid/PCR test ke Atasannya lewat email, copy 

ke SHE :
○ Tanggal test
○ Alasan test
○ Tempat test
○ Estimasi biaya

● SHE bersama PRC (Pandemic Risk Committee) melakukan evaluasi dan 
approval, dan akan disampaikan lewat email

● Karyawan melakukan test dengan biaya sendiri, dan biaya di  reimburse sebagai 
Medical Cost/COVID Cost ke SHE. HASIL Test harus diserahkan ke SHE

JIKA DIPERLUKAN, 
PERUSAHAAN BISA MEMINTA 

KARYAWAN UNTUK 
MELAKUKAN RAPID/PCR TEST 

& KARYAWAN HARUS 
BERSEDIA UNTUK 
MELAKUKANNYA



HOTLINE COVID-19
Jakarta 112 & 081 112 112 112 

Kabupaten Bekasi 112 / 119 / (021) 89910039

Kota Bekasi 119 / 081380027110

Surabaya 112

Cilegon  119 / 085966109930 (Ibu Suyanti)
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Flow Chart
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Alur Screening Karyawan

Karyawan datang ke tempat kerja 
dilakukan pengukuran temperatur. 

Karyawan melanjutkan kerja

Karyawan diarahkan untuk istirahat 
dirumah / memeriksakan diri ke dokter

Tidak

Ya

>37.5

<37.5

Apakah temperatur 
di atas 37.5?

Ukur ulang temperatur 
setelah karyawan 

beristirahat selama 15 
menit.
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Alur Screening 
Tamu

Visitor/kontraktor membawa bukti 
SIMA  dan dilakukan pengambilan 

temperatur

Apakah SIMA 
disetujui ?

Visitor diijinkan untuk 
memasuki wilayah kerja

Visitor tidak diijinkan untuk 
memasuki wilayah kerja 

Ya
Tidak

Tidak
>37.5

Apakah suhu 
tubuh diatas 37.5?

Ukur ulang temperatur 
setelah visitor/kontraktor 
beristirahat selama 15 

menit.

<37.5

Ya
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LINK

No Step Detail Tanggung 
Jawab

Catatan

1 TRACING

● Proses pertama: lihat jadwal dan FM untuk konfirmasi
● Proses ke-2: Tanyakan pada korban apakah ada gejala (tidak bisa dilakukan jika 

korban dalam kondisi serius)
● Proses ke-3: Bagikan pertanyaan Formulir (tunduk pada persetujuan dari 

korban dan ungkapkan namanya)
● Proses ke-4: konfirmasi ulang / wawancara langsung dengan tersangka

FM
FM

SHE
SHE

Catatan harian

2 DISINFEKTAN

● Proses pertama: Internal (gunakan PPE lengkap (hazmat, masker N95, sepatu 
karet, sarung tangan dll)

■
● Proses ke-2: Kontak exteral resources 

FM

FM

3 ISOLASI

● List kontak erat hasil tracing dibagi menjadi R1 & R2.
■

● List didistribusikan ke masing-masing FM untuk dilakukan :
○ R1 : Karyawan ⇒ PCR Test ; Kontraktor ⇒ isolasi 14 hari
○ R2 : Karyawan/kontraktor (didefinisikan tergantung probability)

● Informasikan secara PERSONAL karyawan/kontraktor yang masuk kategori R1 
dan R2.

PRC

SHE

FM

https://drive.google.com/file/d/15qmLQNKzMpEgWmdkCY14gJXpjGPUAz2j/view?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1YRPurGATuoy6SkXaqPpjrNHAf5IosWf_TMXsfYs41mM/edit#gid=0


ALUR PENANGANAN KASUS COVID
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LINK

No Step Detail Tanggung 
Jawab

Catatan

4 PELAPORAN

● Buat draft surat pelaporan penemuan kasus COVID-19 di tempat kerja.
● Veriifikasi & penandatanganan
● Distribusi :

○ Satgas Kawasan
○ Dinkes kawasan
○ Dinkes tempat tinggal karyawan

FM
SHE & MD

SHE
FM
Karyawan

Formulir

5
SUPPORTING 
selama 
ISOLASI

● Check kondisi harian 
● Check Logistik & batuan untuk pasien 

FM
FM

https://drive.google.com/file/d/15qmLQNKzMpEgWmdkCY14gJXpjGPUAz2j/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/15t7GQ_78s31YFPhFLdwh5qxz7pSD3elDduiK1cx51GI/edit
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Form



SURAT IZIN MASUK AIR LIQUIDE
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FORMULIR NOTIFIKASI PENEMUAN KASUS COVID DI TEMPAT KERJA

(PELAPORAN KE DEPKES SETEMPAT)
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FORMULIR LEMBAR KESEDIAAN KARANTINA/ISOLASI MANDIRI 
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FORMULIR PENYELIDIKAN EPIDEMILOGI PADA PDP, ODP & KONFIRMASI COVID

37



FORMULIR PENYELIDIKAN EPIDEMILOGI PADA PDP, ODP & KONFIRMASI COVID
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FORMULIR PELACAKAN KONTAK ERAT / OTG DI TEMPAT KERJA
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FORMULIR IDENTIFIKASI KONTAK ERAT DI TEMPAT KERJA
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CATATAN PERUBAHAN 
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Nomor Tanggal Deskripsi perubahan Catatan

Rev.0 25 Jun 2020 Initial launch

Rev.1 16 Aug 2020 - Klasifikasi Masker

Rev. 2 15 Sep 2020 - Masker untuk tamu & larangan masker 
scuba

- Alur penanganan dengan detail

Rev. 3 22 Juni 2021 - WAJIB ANTIGEN sebelum melakukan 
pekerjaan indoor

Revi. 4 2 Juli 2021 - Semua SIMA wajib melakukan antigen H-1 
dan mencantumkannya di SIMA


