
KEMENTERIAN 
ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

DUKUNGAN 
SARANA & PRASARANA
PROTOKOL KESEHATAN



CO
VI

D
 - 

19

C
IgM

IgG

CO
VID

 - 19

DUKUNGAN SARANA & PRASARANA
PROTOKOL KESEHATAN

Menerapkan higiene dan 
sanitasi lingkungan kerja

Menyediakan 
tempat cuci tangan (wastafel) 

dan hand sanitizer sesuai kebutuhan

Menerapkan prosedur 
penggunaan lift dan tangga

Melakukan rekayasa engineering 
pencegahan penularan (pemasangan 

pembatas/tabir kaca untuk 
pegawai yang berkaitan 

dengan pelayanan)

Melaksanakan rapid test dan/atau 
PCR test untuk para 

pegawai sebagai screening awal 
pencegahan penularan COVID-19.

Mewajibkan pegawai 
mengisi formulir self assesment 

risiko COVID-19 secara online pada 
laman bit.ly/surveikesdm, 

satu hari sebelum masuk kerja

Mewajibkan semua pegawai 
menggunakan masker 
selama di tempat kerja, 

selama perjalanan dari dan 
ke tempat kerja serta 
setiap keluar rumah

Melakukan pengukuran suhu tubuh 
kepada setiap pegawai dan tamu 

di setiap titik masuk kantor 
sesuai dengan standar yang berlaku

Memberlakukan larangan 
masuk kerja bagi pegawai, 

tamu/pengunjung yang 
memiliki gejala demam/

nyeri tenggorokan/batuk/
pilek/sesak nafas

BAGI TEMPAT KERJA



Mewajibkan pegawai untuk 
menerapkan physical distancing 

dalam setiap kegiatan selama 
di lingkungan kantor

Menyediakan konsumsi sehat dan 
bergizi untuk pegawai yang 

melaksanakan WFO

Meningkatkan kualitas pelayanan 
poliklinik pratama di masing-masing 

unit dalam rangka peningkatan 
kesehatan/imunitas pegawai 

antara lain melalui penyediaan 
medical kit bagi para pegawai

1 METERS

Mengupayakan penyediaan 
transportasi/kendaraan khusus 
antar jemput pegawai, dengan 
ketentuan protokol kesehatan

Melakukan pemantauan kesehatan 
pegawai secara proaktif

Memberikan hak-hak pegawai apabila 
pegawai harus menjalankan 

karantina/isolasi mandiri

Memfasilitasi 
tempat karantina/isolasi mandiri 

apabila pada kondisi tertentu 
diperlukan.

Mengupayakan evakuasi terhadap 
pegawai yang berdomisili di area 
risiko tinggi penularan COVID-19

 (high red zone) ke fasilitas (mess/wisma) 
yang dimiliki oleh KESDM atau ke hotel

Mensosialisasikan Gerakan 
Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) 

RED ZONE



PROTOKOL KESEHATAN
TIPS BAGI PEGAWAI

Pastikan anda dalam
kondisi sehat dan selalu
memakai masker

Jaga jarak antar 
penumpang
min 1 (satu) meter Gunakan 

Pembayaran Non
Tunai

Tidak Menyentuh
wajah

Saat Perjalanan Ke /Dari Tempat Kerja

Jika terpaksa menggunakan
transportasi umum,
pastikan :

Hindari sering
menyentuh pintu /
pegangan

Gunakan masker,
handsanitizer & 
helm sendiri

Rajin mencuci tangan
dengan sabun &
air mengalir

Saat Di Tempat Kerja

Gunakan siku untuk
membuka pintu dan
menekan tombol lift

Hindari menggunakan 
fasilitas peralatan yang
dipakai bersama

Menjaga jarak dengan
rekan kerja min 1 meter

Usahakan aliran udara
dan sinar matahari masuk
ke ruang kerja

Tidak Berkerumun dan
menjaga jarak di lift dengan
posisi saling membelakangi

Bersihkan meja / area kerja
dengan cairan disinfektan

Tidak Berjabat tangan
dan tidak berbagi barang

Gunakan masker selama
di tempat kerja



Saat Tiba Di Rumah

PROTOKOL KESEHATAN
TIPS BAGI PEGAWAI

Buka Sepatu di luar rumah,
semprot dengan cairan
disinfektan

Pakaian dan masker kain
dimasukan ke dalam
tempat cucian tertutup

Bersihkan handphone,
kacamata, tas kerja dengan
cairan disinfektan

Langsung membersihkan
diri sebelum bersentuhan
dengan anggota keluarga



TERIMA
KASIH


