
PANDUAN PROTOKOL KESEHATAN DALAM PENCEGAHAN DAN 
PENGENDALIAN COVID-19 DALAM TATANAN NORMAL BARU 

PT. FUJI BIJAK PRESTASI 
 
 
I. DASAR HUKUM 

1. Kepmenkes No.328 Tahun 2020 Tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian Covid 19 
ditempat kerja perkantoran dan industri 

2. Surat Edaran Menteri Kesehatan RI Nomor 216 Tahun 2020 Tentang Pencegahan Covid 19 
ditempat kerja 

 
II. PERSYARATAN UMUM PENGUNJUNG GEDUNG FUJI TRAINING CENTER 
Setiap pengunjung Gedung fuji training center wajib mematuhi hal-hal sebagai berikut: 

1. Kondisi tubuh sehat untuk beraktivitas, tidak sedang demam, batuk pilek, nyeri 
tenggorokan. 

2. Mengisi kuesioner penilaian mandiri (self assessmen) yang disediakan 
3. Menjalani pengukuran suhu tubuh, bila suhu melebihi 37.5 C, tidak diperkenankan masuk 

dan disarankan berobat dahulu. 
4. Mencuci tangan dengan sabun minimal 20 detik di bawah air mengalir di tempat yang 

disediakan. 
5. Selalu mengenakan masker dengan baik dan benar. 
6. Bila dirasa perlu dapat menggunakan face shield  
7. Tidak berjabat tangan. 
8. Membersihkan tangan dengan hand sanitizer setelah memegang atau rnemindahkan barang, 

sebelum dan sesudah makan. 
9. Saat akan meninggalkan gedung wajib: 

 Mencuci tangan 
 Mematuhi protokol kesehatan terutama bila menggunakan sarana transpotasi umum. 

  



III. Sarana dan Prasarana Kerja 
1. Seluruh area kerja, sarana prasarana yang sering digunakan bersama-sama seperti meja 

tulis, kursi dan handel2 pintu telah dibersihkan dengan larutan desinfektan sebelum 
dimulai kegiatan (pagi hari) dan setelah selesai kegiatan (sore hari) 

2. Persis didepan pintu masuk kelas, tersedia handsanitazer sehingga pada saat mau 
masuk kelas wajib menggunakan handsanitazer 

3. Mengatur posisi tempat duduk sehingga dapat di jaga jarak antar personil (physical 
distancing) minimal 1.5 meter. 

4. Kapasitas ruangan yang akan digunakan adalah maksimal 50 persen dari jumlah 
kapasitas pemakaian normal 

5. Membatasi jumlah personil yang boleh masuk ke kantor sehingga dapat dihindari 
kerumunan. 

6. Masing-masing membawa perlengkapan kerja dan kebutuhan pribadi , misal alat tulis, 
laptop, tempat makan / minum dan sarana ibadah. 

7. Tersedia hand sanitizer yang dapat digunakan sewaktu waktu di beberapa tempat. 
8. Makan siang diatur dengan memperhatikan jarak aman dan tidak prasmanan (bento / 

nasi kotak). 
 
IV. PROTOKOL KESEHATAN 

1. Bagi tamu (selain internal fuji) dapat memperlihatkan hasil rapidtest yang masih berlaku 
saat akan masuk kedalam Gedung fuji. 

2. Hanya personil yang sudah melakukan self asesmen dan hasilnya baik boleh terlibat dalam 
kegiatan di Gedung Fuji. 

3. Hanya personil dengan ukuran suhu badan maksimal 37.5 C yang boleh terlibat dalam 
kegiatan di Gedung Fuji. 

4. Semua personil yang boleh terlibat dalam kegiatan di Gedung Fuji wajib menggunakan 
masker dan atau face shield ( jika diperlukan) . 

5. Tetap menjaga jarak antar personil (physical distancing) minimal 1.5 meter. 
6. Setiap 4jam sekali wajib mengganti masker yang digunakan 
7. Tidak melakukan kontak fisik selama kegiatan termasuk jabat tangan.  



V. PENUTUP 
Panduan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Covid 19 dalam tatanan normal baru 
pada PT. Fuji Bijak Prestasi secara khusus dibuat untuk memenuhi persyaratan pelayanan kegiatan 
yang dilaksanakan oleh PT. Fuji Bijak Prestasi. 
 
Cibitung, November 2020 
PT. Fuji Bijak Prestasi 
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