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Mencuci tangan dengan benar dan mengguna-
kan sabun selama 20 detik atau menggunakan 
cairan pembersih berbahan dasar alkohol.

Jaga daya tahan tubuh dengan makan bergizi, 
cukup minum, dan istirahat.

Hindari menyentuh wajah, terutama bagian 
mata, hidung, dan mulut.

Hindari tempat ramai dan sebisa mungkin kuran-
gi pertemuan-pertemuan.

Jaga jarak kamu minimal 1.5 meter - 2 meter 
dengan orang lain.

#Dirumahaja dulu sampai keadaan membaik, 
dan hanya keluar rumah untuk keperluan 
mendesak.

Jika merasa tidak sehat atau mengalami geja-
la-gejala seperti: batuk, meriang, demam, 
pusing, diare. segera lakukan pemeriksaan ke 
fasilitas kesehatan.

Anda juga bisa periksa kesehatan Anda di: 
https://www.halodoc.com/tanya-jawab-sepu-
tar-virus-corona/

Pencegahan
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Ikuti mekanisme kerja yang diberikan oleh 
Sampingan ataupun User/PIC dari tempat 
bekerja kawan Sampingan.

Bekerja pada durasi kerja yang telah ditentukan, 
jangan terlambat walaupun bekerja dari rumah.

Lakukan pekerjaan dengan sungguh-sungguh, 
berikan hasil pekerjaan atau laporan sesuai 
dengan arahan dari User/PIC tempat bekerja.

Pastikan Anda selalu dapat dihubungi pada 
WhatsApp maupun telepon selama jam kerja.

Hindari bepergian keluar rumah jika tidak be-
nar-benar dibutuhkan.

Jangan lupa melakukan check-in pada aplikasi 
Sampingan setiap harinya.

Bekerja di Rumah
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Cucilah tangan atau gunakan pembersih tangan 
berbahan dasar alkohol setidaknya setiap 1 jam 
sekali.

Terapkan jarak aman 1.5 meter hingga 2 meter 
dari orang lain saat bekerja.

Hindari kontak fisik dengan orang lain selama 
bekerja.

Gunakan masker dan sarung tangan setiap 
waktu terlebih apabila pekerjaan Anda menuntut 
Anda banyak interaksi dengan orang. 

Hindari menyentuh wajah anda, terutama bagian 
mata, hidung, dan mulut.

Selalu mandi dan ganti baju setelah pulang dari 
lokasi kerja sebelum menyapa orang yang anda 
sayangi.

Selama Bekerja

Setelah Bekerja

Pekerja Lapangan
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Sesampainya di lokasi kerja, patuhi petugas kea-
manan dan ukur temperatur tubuh Anda.

Cucilah tangan atau gunakan pembersih tangan 
berbahan dasar alkohol setidaknya setiap 1 jam 
sekali.

Terapkan jarak aman 1.5 meter hingga 2 meter 
dari orang lain saat bekerja.

Selalu bersihkan alat kerja Anda yang bersifat 
fasilitas umum dengan pembersih berbahan 
dasar alkohol.

Gunakan masker saat bekerja.

Gunakan sarung tangan saat bekerja, terlebih 
apabila pekerjaan Anda menuntut Anda untuk 
menyentuh banyak barang.

Hindari menyentuh wajah anda, terutama bagian 
mata, hidung, dan mulut.

Selalu mandi dan ganti baju setelah pulang dari 
lokasi kerja sebelum menyapa orang yang anda 
sayangi.

Selama di Gudang

Setelah Bekerja

Pekerja Gudang
SOP Covid 4/6



Gunakan masker selama Anda mengantarkan 
barang ke tujuan.

Pastikan Anda meninggalkan lokasi drop point 
dalam kondisi bersih dan higienis.

Cuci tangan atau gunakan pembersih tangan 
yang mengandung alkohol apabila tidak memu-
ngkinkan untuk mencuci tangan.

Prioritaskan untuk menjaga jarak aman
Saat mengantarkan barang, letakkan barang 
yang akan di antar setidaknya 1.5 meter hingga 2 
meter dari customer guna mengurangi kontak 
langsung.

Letakkan barang di tempat aman yang telah 
diminta oleh customer. (di depan pintu, garasi, 
atau pagar rumah)

Apabila Anda terpaksa atau tidak sengaja mel-
akukan kontak fisik dengan orang lain, segera 
cuci tangan Anda atau gunakan pembersih 
tangan yang mengandung alkohol.

Hindari menyentuh wajah anda, terutama bagian 
mata, hidung, dan mulut.

Selalu mandi dan ganti baju setelah pulang dari 
lokasi kerja sebelum menyapa orang yang anda 
sayangi.

Saat Pengantaran

Setelah Bekerja

Kurir Barang
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Sesampainya di lokasi kerja, patuhi petugas kea-
manan dan ukur temperatur tubuh Anda.

Cuci tangan / gunakan pembersih tangan berbahan 
dasar alkohol setiap 1 jam.

Pastikan meja kerja Anda selalu dalam keadaan 
bersih.

Selalu bersihkan alat kerja Anda yang bersifat fasili-
tas umum dengan pembersih berbahan dasar alko-
hol sebelum dan setelah pemakaian, cth: telefon, 
printer, komputer, dokumen.

Tidak bersentuhan dengan orang lain di lokasi 
bekerja.

Terapkan jarak aman 1.5 meter hingga 2 meter dari 
orang lain saat bekerja.

Hindari berada dalam satu ruangan yang terdiri dari 
10 orang lebih.

Gunakan masker saat beraktivitas di setiap waktu.

Hindari untuk menyentuh wajah anda, terutama 
bagian mata, hidung, dan mulut.

Selalu mandi dan ganti baju setelah pulang dari 
lokasi kerja sebelum menyapa orang yang anda 
sayangi.

Di Kantor

Setelah Bekerja

Pekerja Kantoran
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