Penilaian risiko penularan COVID-19 adalah langkah penting untuk mencegah penyebaran
virus di tempat kerja Anda. Hasil penilaian membantu perusahaan mengambil tindakan
untuk mengatasi risiko infeksi COVID-19 yang teridentifikasi.
Daftarkan perusahaan Anda ke layanan penilaian risiko secara gratis dan dapatkan saran
dari dokter kesehatan kerja untuk Anda menerapkan langkah-langkah pencegahan
COVID-19 yang efektif di tempat kerja.

Penilaian Risiko – Apa itu?
Penilaian risiko menggunakan 2 metode: penilaian diri and survei pekerja/buruh. Dokter
Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) akan memberikan saran berdasarkan hasil penilaian.
Penilaian diri adalah cek list yang membantu Anda memverifikasi kesiapan
tempat kerja dalam kondisi COVID-19. Pihak perusahaan perlu menyelesaikan
penilaian diri ini.

Survei pekerja/buruh menilai pemahaman dan perilaku pekerja/buruh yang
berkaitan dengan protokol COVID-19.
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Dokter K3 akan menjelaskan risiko yang teridentifikasi berdasarkan hasil penilaian.
Anda dan dokter K3 akan berdiskusi rencana aksi untuk pencegahan COVID-19 di
tempat kerja.

Manfaat dan Keuntungan Perusahaan
• Meningkatkan perlindungan bagi pelaku usaha dan pekerja/buruh dari COVID-19
berdasarkan saran dari dokter K3.
• Menilai risiko penularan COVID-19 secara sistematis berdasarkan pedoman nasional dan
pengetahuan global ILO.
• Perusahaan mampu untuk melanjutkan, mempertahankan dan memperluas operasi bisnis
dengan aman.
• Pekerja/buruh dapat bekerja di lingkungan kerja yang aman dan sehat di mana risiko infeksi
COVID-19 telah dinilai dan dimitigasi.
• Mendapatkan akses layanan penilaian risiko bebas biaya untuk 1,500 tempat kerja.

5 Langkah untuk Mendapatkan Manfaat
dari Layanan Penilaian Risiko

Langkah 1

Langkah 2

Langkah 3

Penilaian
mandiri

Daftarkan perusahaan
dan masukkan sampai
dengan 5 tempat kerja

Langkah 4

Survei
pekerja/buruh

Dokter K3 melakukan
analisis hasil laporan

Langkah 5
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Dokter K3 memberikan
saran untuk tindakan
yang diperlukan

Menerapkan rencana aksi
untuk mencegah transmisi
virus di tempat kerja

1. Daftarkan perusahaan dan masukkan sampai dengan 5 tempat kerja untuk dinilai.
Verifikasi alamat e-mail yang didaftarkan dan login dalam waktu 2 hari setelah mendaftar.
2. Selesaikan penilaian diri secara online dalam waktu 2 minggu.
3. Bagikan tautan link survei kepada seluruh pekerja/buruh, termasuk pekerja/buruh
outsourcing, vendor, pekerja/buruh tidak tetap. Survei harus dilengkapi dalam waktu
2 minggu.
4. Setelah dokter K3 menganalisis hasil penilaian diri dan survei, perusahaan akan membuat
rencana aksi untuk meningkatkan tindakan pencegahan COVID-19 di tempat kerja
berdasarkan rekomendasi.
5. Perusahaan menerapkan rencana aksi, dan dokter K3 akan menindaklanjutinya.

Penyedia Layanan Penilaian Risiko
Proyek ILO bertajuk “Meningkatkan Pencegahan COVID-19 di dan melalui Tempat Kerja”
memberi layanan penilaian risiko berdasarkan pedoman nasional “Pencegahan dan
Penanggulangan COVID-19 di Tempat Kerja”.

Syarat Tempat Kerja
1. Tempat kerja perusahaan didirikan secara legal di
Indonesia. Tempat kerja di luar negeri tidak tercakup
oleh layanan ini.
2. Perusahaan
berkomitmen
untuk
mencegah
penyebaran COVID-19 dan bersedia melakukan
tindakan atas saran dokter K3.
3. Tempat kerja memiliki setidaknya 10 pekerja/buruh.

Daftarkan sekarang melalui
www.ilocovidproject.id
Tentang Proyek
Mayoritas pekerja/buruh dan anggota keluarganya mengandalkan pemasukan tunggal dari satu pekerjaan
untuk penghidupan dan kesejahteraan mereka. Mengurangi risiko infeksi di tempat kerja sebaik mungkin
menjadi hal sangat penting. Dengan dukungan pendanaan dari Pemerintah Jepang, proyek ini bertujuan
untuk meningkatkan tindakan pencegahan COVID-19 serta keselamatan dan kesehatan kerja di dan melalui
tempat kerja.
Proyek ini akan menilai risiko penularan COVID-19 di 1.500 tempat kerja dan memberikan saran untuk
mengurangi risiko. Proyek ini juga memperkuat kapasitas pemangku kepentingan untuk menanggapi
pandemi COVID-19 saat ini dan krisis kesehatan masyarakat di masa depan, dan untuk mengatasi tantangan
K3 lainnya.
Proyek dilaksanakan dalam kerangka unggulan ILO Safety + Health
for All yang berfokus pada 4 bidang strategis: membangun
pengetahuan, memperkuat kapasitas nasional, menciptakan
kerangka kerja nasional yang kondusif dan mendorong
permintaan akan tempat kerja yang aman dan sehat.
Informasi lebih lanjut tentang proyek melalui situs:
bit.ly/COVID19PreventionatWorkplaces
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