Daftar Periksa COVID Safe: Pujasera
Per 21 Juli 2020
Sesuai dengan Daftar Periksa COVID Safe berdasarkan arahan kesehatan masyarakat Kepala Petugas Kesehatan,
daftar periksa pujasera ini menyediakan saran yang dapat memungkinkan manajemen pusat perbelanjaan untuk
membuka kembali pujasera dengan aman selama tahap 3 Peta Jalan. Pujasera adalah area yang mencakup meja
dan tempat duduk yang disediakan oleh manajemen pusat perbelanjaan untuk digunakan oleh pelanggan gerai
makanan.

Hal yang harus Anda lakukan untuk menjalankan bisnis Anda dengan
aman
1. Promosikan praktik yang aman



Tempatkan rambu pada titik masuk untuk menginstruksikan pelanggan agar tidak memasuki lokasi jika
mereka merasa tidak sehat atau mengalami gejala COVID-19.



Staf/penyewa diarahkan untuk tinggal di rumah jika mereka sakit atau mengalami gejala COVID-19
atau merasa tidak sehat.




Rambu pembatasan jarak sosial dipasang di area tempat pelanggan mungkin berkumpul.



Staf keamanan untuk mendukung persyaratan pembatasan jarak sosial jika memungkinkan, terutama
selama masa puncak.



Pengumuman dari sistem pengeras suara untuk mengingatkan pelanggan tentang persyaratan
COVID-19 jika memungkinkan.



Promosikan persyaratan COVID-19 di situs web dan iklan lainnya untuk memastikan pelanggan
mengetahui persyaratan di dalam pusat perbelanjaan.

Bekerja sama dengan pujasera dan penyewa ritel lainnya sehubungan dengan persyaratan
pembatasan jarak sosial, pembersihan, dan sanitasi.

2. Pembatasan jarak sosial





Tidak lebih dari 4 meter persegi per orang (termasuk area duduk di dalam dan di luar ruangan).






Tempatkan tanda pada lantai di tempat orang-orang mungkin mengantre.

Meja diatur untuk maksimal 6 pelanggan.
Tempatkan meja untuk memastikan bahwa orang-orang yang duduk di meja yang berbeda berjarak
1,5 meter jauhnya. Jika meja dipasang dalam posisi yang tidak memungkinkan pembatasan jarak
sosial, atur meja dengan pola selang-seling dan batasi akses ke meja yang tidak akan digunakan.
Pastikan tidak ada layanan mandiri prasmanan.
Sediakan konter pemesanan dan pengambilan terpisah jika memungkinkan.
Berikan penghalang fisik di sekitar konter yang melibatkan interaksi dengan volume tinggi.

3. Kebersihan tangan



Sediakan pembersih tangan secara gratis setidaknya di semua titik masuk/keluar pujasera. Pembersih
tangan mengandung setidaknya 60% etanol atau 70% isopropanol.



Staf mempraktikkan kebersihan yang baik dengan sering mencuci tangan, lebih disukai menggunakan
sabun cair dan air.

4. Pembersihan dan disinfeksi lingkungan yang sering



Sediakan pemberesan, pembersihan, dan sanitasi dengan rotasi tinggi untuk meja, kursi, bangku, dan
baki pujasera setelah selesai digunakan pelanggan dan sebelum ditempati pelanggan lain.



Perlengkapan makan/alat makan/gelas yang tidak sekali pakai hanya diizinkan ketika dibersihkan
setelah setiap kali hidangan disajikan dan dicuci dengan menggunakan mesin pencuci piring atau
mesin pencuci gelas komersial. Wadah dan peralatan makan sekali pakai disediakan untuk pilihan
makanan pesanan dibawa pulang.



Penyewa pujasera menyediakan bumbu untuk satu porsi jika diperlukan. Semua bumbu bersama
seperti botol saus disingkirkan.



Menu digunakan sekali pakai atau dilaminasi sehingga dapat disanitasi setelah selesai digunakan
pelanggan dan sebelum digunakan pelanggan lain atau penggunaan papan menu saja.



Pembersihan dan sanitasi teratur terhadap permukaan yang umum disentuh seperti peralatan
EFTPOS, pegangan pintu, pegangan tangan, tombol lift, tempat sampah, dan area pengembalian baki
serta konter pemesanan/pengambilan pujasera.





Peningkatan pembersihan dan sanitasi terhadap toilet dan kamar mandi.



Staf yang melakukan pembersihan mengenakan APD yang sesuai dan peralatan kebersihan
dibersihkan dan dipelihara secara teratur.

Tutup akses ke area bermain anak-anak.
Secara teratur bersihkan dan sanitasi stasiun isi ulang air atau pancuran minum atau dimatikan dan
ditutup aksesnya.

5. Meninjau dan memantau



Tinjau sistem kerja Anda secara berkala untuk memastikan sistem itu konsisten dengan arahan dan
saran terbaru yang disediakan oleh otoritas kesehatan.



Daftar periksa ini merupakan bagian penting dari Program Industri COVID Safe Anda, sebagaimana
diuraikan di situs web WorkSafe.



Tampilkan secara publik daftar periksa yang ditandatangani ini sebagai bukti bahwa Anda merupakan
bisnis COVID Safe.



Ikuti perkembangan terbaru dan dapatkan panduan tambahan di www.covid19.qld.gov.au dan
www.worksafe.qld.gov.au.



Karyawan yang memiliki keluhan umum terkait pekerjaan dapat menghubungi WHS Queensland di
1300 362 128.



Pemilik bisnis yang ingin lebih memahami tugas WHS mereka mengenai COVID-19 dapat
menghubungi 1300 005 018 atau serikat pekerja atau asosiasi industri mereka.



Pelanggan yang memiliki kekhawatiran mengenai apakah suatu bisnis mematuhi daftar periksa ini
dapat menghubungi 134 COVID (13 42 68).

Nama orang(-orang) yang melakukan
bisnis atau menjalankan usaha
sebagaimana didefinisikan dalam
Undang-Undang Kesehatan &
Keselamatan Kerja 2011:
Tanda tangan & tanggal:

