
 

 

COVID Safe  

Anjuran untuk bisnis makan di tempat (restoran, kafe, pub, klub, 
RSL, dan hotel). 
 

Apa yang harus saya lakukan sebelum memulai kegiatan 
perdagangan?  

• Isi dan tampilkan daftar periksa COVID Safe di tempat Anda sebelum Anda 
memulai perdagangan pada Jumat 15 Mei 2020 pukul 23.59 (inilah saat 
Pelonggaran Pembatasan Tahap 1 dimulai). 

• Daftar periksa ini memberi tahu Anda apa yang perlu Anda lakukan untuk menjadi 
Bisnis COVID Safe. Daftar periksa meliputi masukan dari pemangku kepentingan 
industri utama. 

• Anda harus mengisi Daftar Periksa untuk memastikan bahwa Anda mengikuti 
persyaratan kesehatan penting sehingga memungkinkan Anda untuk membuka dan 
menyediakan lingkungan yang aman bagi pelanggan dan staf Anda. 

Cara mengisi daftar periksa COVID Safe 

1. Kunjungi covid19.qld.gov.au dan klik 'Peta Jalan 
Pelonggaran Pembatasan'. Pada halaman tersebut, 
Anda dapat menemukan daftar periksa industri yang 
terkait. 

2. Cetak, isi, tanda tangani, dan tampilkan daftar periksa 
di lokasi yang menonjol dan terlihat di tempat usaha 
Anda. 

Anda tidak diharuskan untuk menyerahkan daftar periksa ini 
ke Queensland Health. Namun, petugas penegak hukum yang 
bersangkutan sewaktu-waktu dapat memeriksa kepatuhan 
dan/atau dapat meminta salinan daftar periksa yang telah 
ditandatangani. Semua tempat usaha harus mengikuti 
pedoman kesehatan dan keselamatan kerja. 

Informasi lebih lanjut 

Anda dapat melihat peta jalan versi lengkap untuk pelonggaran pembatasan di 
covid19.qld.gov.au. 
 
Untuk bantuan usaha kecil, Anda dapat menghubungi Saluran Siaga Usaha Kecil di  1300 
654 687 atau kunjungi www.business.qld.gov.au.   

 

https://www.worksafe.qld.gov.au/coronavirus/workplace-risk-management-b/_recache
tel:1300654687
tel:1300654687


 

 

 
Untuk informasi umum mengenai tanggapan Pemerintah Queensland terhadap COVID-
19, Anda dapat menghubungi 13 QGOV (13 74 68)  atau kunjungi covid19.qld.gov.au. 

Pertanyaan-Pertanyaan yang Sering Diajukan 

Berapa jumlah pelanggan yang diperbolehkan untuk makan di tempat? Apakah 
pembatasannya termasuk staf? 

Staf tidak termasuk ke dalam pembatasan. Mulai 16 Mei 2020, Anda dapat memiliki 
hingga 10 orang pelanggan (tidak termasuk staf) di tempat usaha Anda pada satu waktu, 
asalkan Anda memiliki area dalam ruangan yang sesuai untuk memenuhi persyaratan 4 
meter persegi per tidak lebih dari satu orang dan telah menandatangani, mengirim, serta 
menampilkan Daftar Periksa COVID Safe yang sudah diisi. 

 

Dapatkah saya memiliki jumlah maksimum pelanggan di area dalam ruangan dan 
area luar ruangan saya secara bersamaan (misalnya masing-masing 10 orang)? 

Tidak. Batasnya adalah untuk seluruh tempat usaha, yang mencakup area dalam ruangan 
dan area luar ruangan. 

Namun, dari Tahap 2 industri yang memenuhi syarat tertentu, seperti restoran, pub, dan 
klub akan dapat mengajukan Rencana COVID Safe untuk Industri tersebut, dan apabila 
disetujui oleh otoritas kesehatan terkait, bisnis yang mematuhi rencana ini akan 
diperbolehkan untuk memberikan layanan kepada pelanggan dengan jumlah yang lebih 
banyak. 

 

Apa itu Rencana COVID Safe? Apa perbedaannya dengan Daftar Periksa COVID 
Safe? 

Rencana COVID Safe akan dibuat oleh suatu industri di semua tingkat industri. Rencana 
COVID Safe tidak diwajibkan dan dianjurkan sebagai cara untuk mempromosikan 
pelaksanaan terbaik di berbagai sektor dan jenis usaha. Dari Tahap 2, industri yang 
memenuhi syarat tertentu, seperti restoran, pub, dan klub akan dapat mengajukan 
Rencana COVID Safe untuk Industri tersebut, yang apabila disetujui oleh otoritas 
kesehatan terkait, bisnis yang mematuhi rencana ini akan diperbolehkan untuk 
memberikan layanan kepada pelanggan dengan jumlah yang lebih banyak. 

 

Dokumen apa yang harus saya isi sebelum membuka kembali kegiatan yang 
sebelumnya dibatasi?  

Di Queensland jika industri Anda dianggap industri berisiko tinggi oleh Kepala Dinas 
Kesehatan, Anda harus mengisi Daftar Periksa wajib COVID Safe Pemerintah 
Queensland yang tersedia di situs web COVID19 Queensland. Hal ini berarti mulai 16 Mei 
2020 Anda harus mengisi Daftar Periksa COVID Safe jika Anda ingin menawarkan: 



 

 

• layanan makan di tempat (tidak termasuk pujasera) seperti di restoran, kafe, 

pub, klub terdaftar dan berlisensi, klub RSL atau hotel (tidak termasuk bar atau 

tempat perjudian); atau 

• layanan terapi kuku atau kecantikan.  

Meskipun tempat usaha juga dapat menggunakan bahan panduan lain, Daftar Periksa 
COVID Safe adalah dokumen utama yang harus diisi sebelum membuka kembali kegiatan 
yang sebelumnya dibatasi.  

Jika Anda tidak menyediakan layanan ini, Anda tidak perlu mengisi Daftar Periksa COVID 

Safe. Namun, Anda harus tetap menjalankan rencana Anda sendiri untuk menanggapi 
COVID-19 di bawah undang-undang Kesehatan & Keselamatan Kerja Queensland 
sebagai bagian dari kewajiban Anda. 

Apa yang dimaksud dengan persyaratan 4 meter persegi? 

Hal ini berarti jika memberikan layanan yang memenuhi syarat, perlu ada ruang yang 
cukup di dalam tempat usaha, baik area di dalam maupun area di luar ruangan, yang 
setara dengan 4 meter persegi per satu orang.  

Misalnya, tempat usaha yang memiliki ruang lantai internal yang dapat digunakan seluas 
20 meter persegi dapat menampung sebanyak 5 orang. Aturan ini berlaku untuk para 
pelanggan, pekerja dan pengunjung, yang tergantung pada ukuran tempat atau jumlah 
staf di tempat Anda, jumlah pelanggan yang diizinkan dapat dibatasi terlepas dari batas 
yang ditentukan. 

Sementara menjadi sebuah kebiasaan, aturan tersebut juga harus dipertimbangkan 
dengan aturan jarak fisik 1,5 m dan orang-orang tidak boleh dikumpulkan di dalam satu 
tempat. 


