Apa yang harus dilakukan jika seseorang di tempat kerja
terjangkit COVID-19
Jika seseorang di tempat kerja terjangkit COVID-19, atau mungkin telah terpapar,
Anda harus segera mengikuti langkah-langkah di bawah ini. Jangan menunggu
sampai dikonfirmasi bahwa mereka positif COVID-19.
Informasi ini untuk membantu Anda di tempat kerja. Namun, Anda harus selalu
mengikuti nasihat dari state or territory public health department (departemen
kesehatan umum negara bagian atau wilayah Anda.
Jika seseorang memiliki gejala serius seperti kesulitan bernafas, telepon 000.

1. Isolasikan orang tersebut
Isolasikan orang tersebut dari orang lain. Anda juga harus memberi mereka, dan
siapa pun yang membantu mereka, peralatan pelindung pribadi yang sesuai seperti
masker bedah sekali pakai dan pembersih tangan (sanitiser).

2. Minta nasihat dan menilai risikonya
Minta nasihat kesehatan pemerintah dari state or territory helpline (saluran bantuan
negara bagian atau wilayah) Anda, atau National Coronavirus Helpline (Saluran
Bantuan Coronavirus Nasional) (1800 020 080).
Pastikan Anda memiliki detail kontak orang tersebut. Buat catatan tentang daerah
yang pernah mereka tempati di tempat kerja, siapa yang telah mempunyai kontak
dekat dengan mereka, dan untuk berapa lama, supaya mengetahui risiko terhadap
orang lain dan tempat yang harus dibersihkan dan didisinfeksi.
Anda mungkin harus memberi tahu state or territory work health and safety regulator
(regulator kesehatan dan keselamatan kerja di negara bagian atau wilayah) Anda.

3. Transportasi
Pastikan orang tersebut mempunyai transportasi ke rumah mereka, tempat untuk
mengisolasi diri, atau ke fasilitas medis jika diperlukan. Sedapat mungkin, mereka
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harus menggunakan moda transportasi pribadi untuk meminimalkan paparan
kepada orang lain.

4. Bersihkan dan disinfeksi
Tutup semua daerah yang digunakan orang tersebut sampai dibersihkan dan
didisinfeksi. Buka pintu dan jendela luar jika memungkinkan untuk meningkatkan
aliran udara.
Bersihkan dan disinfeksi secara menyeluruh tempat dan peralatan yang digunakan
orang tersebut, seperti kantor, kamar mandi, dapur, dan tempat umum.
Pembersih harus mengenakan peralatan pelindung pribadi yang sesuai, misalnya
sarung tangan, kacamata keselamatan dan celemek sekali pakai.

5. Identifikasi dan beri tahu kontak dekat
Unit kesehatan umum negara bagian atau wilayah akan mengidentifikasi kontak
dekat kasus COVID-19 yang telah dikonfirmasi dan memberi tahu mereka apa yang
harus mereka lakukan.
Cari tahu dengan siapa orang tersebut melakukan kontak dekat di tempat kerja dan
untuk berapa lama, dan daerah di tempat kerja yang telah ditempati kontak-kontak
dekat orang yang terjangkit.
Informasi ini akan memberi tahu Anda tentang risiko yang mungkin terhadap orang
lain, dan tempat lain yang mungkin perlu dibersihkan dan didisinfeksi.

6. Tinjau kontrol pengelolaan risiko
Tinjau kontrol pengelolaan risiko COVID-19 Anda dengan berkonsultasi dengan para
pekerja Anda dan menilai apakah perubahan diperlukan.

Langkah-langkah yang harus diambil ketika orang yang
dikhawatirkan berada di tempat kerja Anda baru-baru ini
Seseorang yang baru-baru ini berada di tempat kerja Anda, seperti seorang pekerja
atau pelanggan, dapat memberi tahu Anda bahwa mereka mungkin terjangkit
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COVID-19. Pertimbangkan kapan mereka terakhir berada di tempat kerja Anda dan
apakah mereka melakukan kontak dekat dengan orang lain.
Biarpun mereka tidak berada di tempat kerja Anda saat ini, mungkin Anda masih
harus mengikuti langkah-langkah di atas. Minta nasihat dari state or territory helpline
(saluran bantuan negara bagian atau wilayah) Anda.

Apakah saya perlu menutup tempat kerja saya?
Tidak ada persyaratan otomatis untuk menutup tempat kerja setelah ada kasus
COVID-19 yang dicurigai atau dikonfirmasi. Penutupan mungkin tidak diperlukan jika
orang tersebut hanya mengunjungi bagian tertentu tempat kerja atau jika petugas
kesehatan memberi tahu Anda bahwa risiko orang lain terpapar rendah.
Apakah tempat kerja Anda perlu ditutup tergantung pada faktor-faktor seperti
ukuran, sifat pekerjaan, jumlah orang dan daerah yang dicurigai terkontaminasi.

Kapan pekerja dapat kembali bekerja setelah sembuh atau
karantina?
Pekerja yang telah isolasi diri setelah tes positif COVID-19 hanya dapat kembali
bekerja setelah mereka sepenuhnya sembuh dan dinyatakan sembuh oleh petugas
kesehatan.
Pekerja yang tidak mengalami gejala selama karantina dapat kembali bekerja
setelah mereka menyelesaikan periode 14 hari. Mereka tidak perlu izin medis untuk
kembali bekerja.

Informasi lebih lanjut
Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi situs web Safe Work Australia (Kerja Aman
Australia).
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