Bahasa Indonesia version

Rangkuman upaya terbaru terkait tempat usaha makanan dan tempat terjadwal (yang berlaku dari 1 April 2021 hingga 14 April 2021)
(Bar atau pub, pusat permainan hiburan, rumah pemandian, pusat kebugaran, tempat hiburan, tempat hiburan umum, ruang pesta, salon kecantikan, klub atau
klub malam, tempat usaha karaoke, tempat permainan mahjong-tin kau, panti pijat, tempat olahraga, dan kolam renang harus ditutup)
Usaha
makanan
Ketentuan
mengenakan
masker
Pengecualian
untuk
ketentuan
mengenakan
masker

🗸🗸
saat
mengkonsumsi
makanan/minuma
n di meja

Pusat
permainan
hiburan
🗸🗸
Tidak Ada

Pusat kebugaran
🗸🗸

Tempat hiburan
🗸🗸

Tempat hiburan
masyarakat

Tempat terjadwal
Salon kecantikan
dan panti pijat

🗸🗸

 Saat
 Saat mandi
 Saat
mengonsumsi
mengonsumsi
 Arena skating umum: makanan/minuman di tempat
makanan/minum
saat berolahraga (tidak catering
an di tempat berlaku untuk pelatih/  Tempat pertunjukan: ketika
catering
staf, atau kelompok memiliki jarak yang memadai
 Saat mandi
pelatihan, kelas atau atau sekat yang efektif antara
olahraga
beregu
>4 pemain, dan ketika memiliki jarak
yang memadai atau sekat yang
orang)
efektif5 antara pemain dan
penonton
selama
pertunjukan/latihan
 Taman hiburan: saat tampil atau
berlatih dengan jarak yang
memadai atau sekat5 yang efektif
antara pemain dan orang lain

Klub
keanggotaan

🗸🗸

🗸🗸

Ketika sedang
melakukan
perawatan wajah

Ikuti
arahan
yang
berlaku
untuk
tempat
usaha makanan
atau
tempat
terjadwal

Tempat-tempat olahraga
khusus di luar ruangan
🗸🗸
 Ketika berolahraga di luar
ruangan
 Ketika
mengonsumsi
makanan/minuman
 Ketika mandi
 Ketika berolahraga di luar
ruangan
 Ketika berolahraga di
dalam ruangan dengan
jarak yang memadai atau
sekat5 yang efektif antar
orang (tidak berlaku
untuk pelatih/staf, atau
kelompok atau kelas
pelatihan >4 orang)

Skrining suhu 🗸🗸
tubuh
Penyediaan
🗸🗸
hand sanitizer
Pelacakan
🗸🗸
1, 2
kontak

🗸🗸

🗸🗸

🗸🗸

🗸🗸

🗸🗸

🗸🗸

🗸🗸

🗸🗸

🗸🗸

🗸🗸

🗸🗸

🗸🗸

🗸🗸

🗸🗸

🗸🗸

Ikuti
arahan 🗸🗸(sejauh mungkin)
yang
berlaku
untuk
tempat
usaha makanan
atau
tempat
terjadwal
Ikuti
arahan 🗸🗸
yang
berlaku
untuk
tempat
usaha makanan
atau
tempat
terjadwal

🗸🗸

🗸🗸

🗸🗸

🗸🗸

🗸🗸

🗸🗸

🗸🗸(sejauh mungkin)
🗸🗸

Kolam renang
🗸🗸
 Ketika berenang
 Ketika mandi
 Ketika berjaan dari
ruang ganti ke kolam
atau sebaliknya, atau
berjalan dari kolam
ke kolam lain
 Ketika melakukan
latihan pemanasan
dengan jarak
memadai atau partisi
yang efektif antar
orang
 Pelatih harus
mengenakan masker
sepanjang waktu
ketika melatih
🗸🗸
🗸🗸
🗸🗸

Hotel dan wisma
🗸🗸
 ketika
mengonsumsi
makanan/minum
um
 ketika mandi
 di ruang tamu

🗸🗸
🗸🗸
Ikuti arahan yang
berlaku
untuk
tempat
usaha
makanan
atau
tempat terjadwal

Ikuti arahan yang
🗸🗸
🗸🗸
🗸🗸
berlaku
untuk
Tempat pertunjukan: pemain
tempat
usaha
yang tidak memakai masker harus
makanan
atau
menjalani tes asam nukleat
tempat
terjadwal
berbasis
reaksi
berantai
polymerase untuk COVID-2019
dalam waktu 7 days sebelum
pertama kali masuk ke tempat dan
setiap 14 hari setelahnya
1Menampilkan poster yang mengandung QR code tempat “LeaveHomeSafe” di pintu masuk lokasi atau di tempat yang mencolok yang tidak akan terganggu kapan pun sehingga mudah diakses untuk pemindaian menggunakan ponsel oleh orang yang masuk
ke tempat katering dan ukuran gambar poster yang ditampilkan tidak kurang dari 210 x 297 mm (ukuran A4); dan sebelum pengguna (untuk bisnis katering, tidak termasuk orang yang hanya memesan makanan yang dibawa pulang) diizinkan memasuki lokasi, pastikan
mereka memindai kode QR tempat 'LeaveHomeSafe' atau mendaftarkan nama, nomor kontak, serta tanggal dan waktu kunjungan mereka, dan menyimpan catatan tersebut selama 31 hari.
2 Selama masa berlaku spesifikasi dan petunjuk, jika tempat makan terus (1) menyediakan layanan makan malam sampai pukul 17.59 setiap hari; dan (2) mengizinkan tidak lebih dari dua orang untuk duduk bersama di satu meja, mereka tidak harus
menggunakan tiga langkah baru, yaitu (a) memastikan bahwa pengguna memindai kode QR ‘LeaveHomeSafe’ dengan ponsel mereka atau mendaftarkan keterangan pribadi mereka sebelum orang tersebut diizinkan untuk memasuki tempat; (b) mengatur semua
staf untuk menjalani pengujian; dan (c) menyetujui tindakan yang sesuai untuk mengurangi risiko penularan bila tindakan tidak disetujui (lihat catatan kaki 4). Orang yang bertanggung jawab untuk menjalankan bisnis katering yang bersangkutan harus
menunjukkan pemberitahuan yang menunjukkan periode di mana layanan makan disediakan dan jumlah maksimal orang yang dapat duduk bersama di satu meja selama masa berlaku di atas, serta informasi bisnis terkait. Untuk tempat bisnis katering di atas,
jika tindakan yang berlaku sehubungan dengan periode di mana layanan makan malam disediakan dan jumlah maksimal orang yang dapat duduk bersama di satu meja tidak diterapkan (misalnya menyediakan layanan makan malam setelah pukul 18.00, atau
mengatur lebih dari dua orang untuk duduk bersama di satu meja), dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti risiko yang terlibat dalam keadaan tersebut, mereka akan diminta untuk mempertahankan periode selama layanan makan malam disediakan
hingga pukul 5.59 pm setiap hari dan mengizinkan tidak lebih dari dua orang untuk duduk bersama di satu meja selama periode 14 hari, untuk mengurangi risiko penularan di tempat terkait (yaitu selama periode 14 hari, tempat terkait tidak dapat beroperasi
berdasarkan pembatasan setelah menggunakan langkah-langkah baru dalam catatan kaki 1, 3, dan 4. Sebaliknya, tempat terkait harus terus mengikuti persyaratan (1) dan (2) di atas, dan menampilkan pemberitahuan sesuai engan spesifikasi yang ditentukan,
yang menunjukkan periode di mana layanan makan disediakan dan jumlah maksimal orang yang boleh duduk bersama di satu meja, informasi bisnis yang relevan, dan tanggal mulai dan berakhir periode 14 hari tersebut).
3 Untuk mengatur semua staf yang terlibat dalam operasi di tempat melakukan tes asam nukleat berbasis reaksi rantai polimerase untuk COVID-19 setidaknya setiap 14 hari mulai 25 Maret 2021, dan memastikan agar staf memperoleh notifikasi SMS yang
berisi hasil tes sebelum 8 April 2021 dan pada akhir periode 14 hari berikutnya dan menyimpan catatan setiap notifikasi SMS selama 31 hari.
Pengujian
2, 3
staf

Usaha
makanan
Tindakan
yang relevan
saat tindakan
untuk
mengurangi
penularan
risiko tidak
diadopsi
5

Jarak

🗸🗸

Pusat
permainan
hiburan
🗸🗸

Pusat
kebugaran
🗸🗸

Tempat hiburan
🗸🗸

Tempat hiburan
masyarakat
🗸🗸

Tempat terjadwal
Salon
kecantikan dan
panti pijat
🗸🗸

Klub
keanggotaan
Ikuti arahan yang 🗸🗸
berlaku
untuk
tempat
usaha
makanan
atau
tempat terjadwal

Tempat-tempat
olahraga khusus di
luar ruangan

Kolam renang

Hotel dan
wisma

🗸🗸

Ikuti arahan yang
berlaku
untuk
tempat
usaha
makanan
atau
tempat terjadwal

Setidaknya 1,5 meter
antar kelompok atau
kelas pelatihan yang
terdiri atas 4 orang
kecuali
selama
olahraga8

Ikuti arahan yang
berlaku
untuk
tempat
usaha
makanan
atau
tempat terjadwal

2, 4

Jarak yang cukup
atau
pembatas
efektif di antara
meja

Pembersihan Tidak berlaku
dan desinfeksi

Jarak
yang  Jarak
yang  Tempat biliar dan
memadai atau memadai
atau arena bowling umum:
sekat
yang sekat yang efektif Jarak yang memadai
efektif
antara
stasiun atau sekat yang efektif
antara stasiun kebugaran, mesin, antara meja atau jalur
permainan,
atau peralatan
biliar, jika tidak, meja
mesin,
atau  Jarak
yang atau
jalur
biliar
fasilitas
memadai
atau alternatif yang dapat
sekat yang efektif dibuka
untuk
antar
penggunaan saja
kelompok/subkelo  Arena skating umum:
mpok
Jarak yang memadai
atau sekat yang efektif
antar
kelompok/subkelompok
kecuali selama olahraga
beregu6
Bersihkan dan Bersihkan
dan  Tempat biliar dan
disinfeksi
disinfeksi stasiun arena bowling umum:
tempat
kebugaran, mesin, bersihkan
dan
permainan,
atau
peralatan desinfeksi fasilitas dan
mesin,
atau sebelum dan setelah aksesoris
sebelum
digunakan
fasilitas
digunakan
oleh
sebelum
penyewa berikutnya
digunakan oleh
 Arena skating umum:
pelanggan
lakukan pembersihan
berikutnya atau
lingkungan
secara
oleskan bahan
teratur dan disinfeksi
desinfeksi
fasilitas
setidaknya
dengan
setiap hari
kemanjuran
yang
tahan
lama

 Jarak yang memadai atau sekat
yang efektif antara stasiun
hiburan, mesin, atau peralatan
 Museum: Jarak yang memadai
atau sekat yang efektif antar
kelompok

Jarak
memadai atau
yang efektif
meja atau
layanan

yang
sekat
antar
kursi

Ikuti arahan yang
berlaku
untuk
tempat
usaha
makanan
atau
tempat terjadwal

Setidaknya 1.5 meter
antara kelompok 4 orang
kecuali selama olahraga
7
beregu

Ikuti arahan yang Bersihkan dan disinfeksi  Melakukan
 Semua
area,
berlaku
untuk peralatan sebelum dan pembersihan
furnitur
dan
lingkungan dan
tempat
usaha setelah digunakan
perkakas
dll.,
disifeksi di
makanan
atau
Harus
fasilitas setidaknya
didesinfeksi
tempat terjadwal
setiap hari
setelah setiap sesi
 Rasio kandungan sisa sewa
klorin bebas air kolam  Semua handuk
harus
memenuhi dan bahan habis
9
standar ; serangkaian pakai
yang
alat uji air harus digunakan harus
disediakan, dan air diganti
setelah
kolam harus diuji setiap sesi sewa
setidaknya
sekali
sehari setiap hari
untuk
mengetahui
kandungan sisa klorin
bebasnya dan catatan
hasil
uji
harus
disimpan
4 Jika tindakan terkait yang berlaku untuk tempat tersebut tidak digunakan, dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti risiko yang terlibat dalam keadaan terkait, tempat terkait harus ditutup selama 3, 7, atau 14 hari, atau untuk tempat makan, memperpendek
periode. penyediaan layanan makan malam dan mengurangi jumlah maksimal orang yang dapat duduk bersama di satu meja selama 3, 7, atau 14 hari, untuk mengurangi risiko penularan di tempat terkait. Secara umum, jika tindakan terkait pelacakan kontak
dan tes untuk staf tidak digunakan, penutupan tempat terkait, atau pemendekan periode penyediaan layanan makan malam dan pengurangan jumlah maksimal orang yang boleh duduk bersama. di satu meja akan berlangsung selama 14 hari; 7 hari jika tindakan
pembatasan jumlah staf atau jarak yang memadai tidak diterapkan (seperti pembatasan dan persyaratan tentang jumlah maksimal orang di setiap meja/fasilitas/kelompok; yang menjaga jarak setidaknya 1,5 meter atau sekat yang efektif antar fasilitas, dll); dan
3 hari jika tindakan lain tidak dilakukan (seperti persyaratan pemakaian masker, pemeriksaan suhu tubuh, desinfeksi dan pembersihan, penyediaan pembersih tangan, dll).
5 “Jarak yang cukup” berarti ada jarak setidaknya 1.5 meter di antara keduanya, sementara “pembatas efektif” berarti ada semacam pembatas yang dapat berfungsi sebagai penghalang efektif antara keduanya.
6 Olahraga beregu yang dimainkan di arena skating umum termasuk tetapi tidak terbatas pada hoki es.
7 Olahraga beregu yang dimainkan di tempat olahraga termasuk tetapi tidak terbatas pada bisbol, bola basket, kriket, dodgeball, dodgebee, gateball, bola tangan, hoki, kin-ball, korfball, lacrosse, netball, roller hockey, rugbi, bulutangkis, sepak bola, sofbol, bola
sentuh, bola voli dan bola kayu.
8

 Bersihkan dan disinfeksi tempat  Disinfeksi
hiburan, mesin, atau fasilitas peralatan,
sebelum
digunakan
oleh perkakas,
dan
pelanggan
berikutnya
atau tempat atau area
oleskan bahan desinfeksi dengan layanan sebelum
kemanjuran yang tahan lama
dan
setelah
 Lakukan pembersihan lingkungan digunakan
secara teratur dan disinfeksi  Ganti
atau
fasilitas
termasuk
lemari bersihkan
perlengkapan
penyimpanan setiap hari
pelindung
staf
 Bioskop: bersihkan dan
setelah
disinfeksi gedung setelah setiap
memberikan
pemeriksaan
layanan
kepada
pelanggan

Olaharaga beregu bermain di kolam renang termasuk namun tidak terbatas pada renang artistic, polo air, polo kano, dan hoki bawah air.
Kandungan sisa klorin bebas air kolam harus dipertahankan pada level tidak kurang dari 1 bagian per juta (di mana senyawa klorin digunakan untuk mendisinfeksi air kolam) atau kurang dari 0.5 bagian per juta (di mana senyawa klorin digunakan untuk menambah disinfesi dengan
ozon air kolam) sepanjang waktu selama kolam digunakan oleh orang-orang yang mandi.
9

Usaha
makan
an

Jumlah orang

Fasilitas
mandi11

 Tidak lebih dari
50% kapasitas
duduk
 ≤4 orang per
meja2
 Jumlah orang
yang
terlibat
dalam
satu
pesta
dalam
satu
waktu
tidak
boleh
lebih dari 20
orang

Tidak berlaku

Pusat
kebugaran

Pusat
permainan
hiburan

Tempat hiburan

≤ 4 orang per  ≤4
orang
per  Tempat biliar dan
tempat
tempat permainan, arena bowling umum:
permainan,
mesin,
atau ≤4 orang per meja atau
jalur biliar
mesin,
atau peralatan
fasilitas
 ≤4
orang
per  Arena skating umum:
kelompok
atau ≤4 orang per kelompok
kelas
pelatihan termasuk pelatih kecuali
selama olahraga beregu;
termasuk pelatih
 Untuk kelompok untuk kelompok atau
atau
kelas kelas pelatihan > 4
pelatihan
yang orang,
peserta
terdiri atas > 4 (termasuk pelatih) harus
orang,
peserta memakai masker dan
(termasuk pelatih) menjaga jarak sosial
harus
memakai setidaknya 1,5 meter
masker
dan antar peserta kecuali
menjaga
jarak selama olahraga beregu;
sosial minimal 1,5 untuk olahraga beregu,
meter antar peserta jumlah
maksimal
pemain dan wasit yang
diperbolehkan di setiap
arena skating harus
mengikuti
ketentuan
dan peraturan kompetisi
olahraga
beregu
masing-masing,
dan
peserta
(termasuk
pelatih dan wasit) harus
memakai masker; untuk
tribun penonton, kursi
yang akan ditempati
tidak boleh melebihi
75% dari kapasitas
tempat duduk dan ≤4
kursi berturut-turut di
baris yang sama

Tidak Ada

🗸🗸

🗸🗸

Tempat terjadwal
Tempat hiburan masyarakat
Salon
kecantikan dan
panti pijat
 Tempat pertunjukan: bersihkan
dan disinfeksi tempat tersebut
setelah setiap pertunjukan/ latihan
 ≤4 orang atau tidak melebihi 50% ≤4 orang per area
dari kapasitas yang dirancang per layanan yang
tempat hiburan, mesin, atau disekat
fasilitas (atau 75% untuk fasilitas
di taman hiburan) (mana saja yang
lebih banyak)
 Kecuali ditentukan lain, tidak
lebih dari 4 orang atau jumlah
orang yang tinggal di rumah
tangga yang sama, yang lebih
banyak, dapat diizinkan dalam
setiap
kelompok
pengunjung/tamu/penonton
di
tempat hiburan umum
 Bioskop: tidak melebihi 75% dari
kapasitas tempat duduk; ≤4 kursi
berturut-turut di baris yang sama
 Tempat
pertunjukan:
tidak
melebihi 75% dari kapasitas
tempat duduk; ≤4 kursi berturutturut di baris yang sama
 Museum:
tidak melebihi
50% dari kapasitas; ≤4 orang per
kelompok
 Taman hiburan: tidak melebihi
75% dari kapasitas

Tidak Ada

🗸🗸

Klub
keanggotaan

Tempat-tempat olahraga
khusus di luar ruangan

 Ikuti arahan yang  Di tempat olahraga
berlaku
untuk dalam ruangan, kecuali
tempat
usaha selama olahraga beregu,
makanan
atau ≤4 orang per kelompok;
kecuali selama olahraga
tempat terjadwal
 Ruang
rapat, beregu,
peserta
ruang
fungsi: (termasuk
pelatih)
tidak lebih dari dalam kelompok atau
50%
dari kelas pelatihan >4 orang
kapasitas normal
harus memakai masker
dan menjaga jarak sosial
minimal 1,5 meter antar
peserta; Untuk olahraga
beregu,
jumlah
maksimal pemain dan
wasit
yang
diperbolehkan di setiap
lapangan/arena
permainan
harus
mengikuti
ketentuan
dan peraturan kompetisi
olahraga
beregu
masing-masing,
dan
peserta
(termasuk
pelatih dan wasit) harus
memakai masker.
 Di tempat olahraga luar
ruangan, kecuali selama
olahraga beregu, ≤4
orang per kelompok;
Untuk olahraga beregu,
jumlah
maksimal
pemain dan wasit yang
diperbolehkan di setiap
lapangan/arena
permainan
harus
mengikuti
ketentuan
dan peraturan kompetisi
olahraga
beregu
masing-masing.
 Tribun penonton: tidak
melebihi 75% dari
kapasitas tempat duduk;
≤4 kursi berturut-turut
di baris yang sama
🗸🗸
🗸🗸

Kolam renang

Hotel dan wisma

 Tidak lebih
 Kecuali ritual agama
dari 30%
atau
budaya
kapasitas
sehubungan dengan
 ≤4 orang per
pernikahan di suite 10,
kelompok atau
≤4
orang
dapat
kelas pelatihan
diizinkan
untuk
termasuk pelatih
tinggal di kamar tamu,
(kecuali ketika
dan ≤8 orang dapat
bermain
diizinkan
untuk
olahraga
tinggal di kamar suite
beregu); untuk
 Ruang rapat, ruang
olahraga beregu,
fungsi: tidak lebih dari
jumlah
50% dari kapasitas
maksimal
normal
pemain dan
wasit yang
diizinkan di
setiap arena
bermain/kolam
renang harus
mematuhi
aturan dan
peraturan
masing-masing
kompetisi
olahraga
 Tribun penonton:
tidak lebih dari
75%
kapasitas
tempat duduk; ≤4
kursi
berturutturut
dalam
barisan
yang
sama

🗸🗸

🗸🗸 (fasilitas di area
komunal)

10 Tidak lebih dari 20 orang diperbolehkan untuk menginap di kamar suite dalam satu waktu selama ritual keagamaan atau budaya yang berkaitan dengan pernikahan dengan ketentuan bahwa: (i) ritual tersebut berlangsung antara pukul 8.00 hingga 17.00; dan (ii) setiap orang wajib
mengenakan masker sepanjang waktu di kamar suite kecuali ketika mengonsumsi makanan atau minuman sebagai bagian dari ritual.
11 Saran pengendalian infeksi berikut ini perlu diberlakukan di tempat fasilitas mandi: (a) jaga jarak sosial antara pengguna sejauh setidaknya 1.5 m dengan membuat kubikel atau pancuran secara bergantian (kosong/isi); (b) lakukan pembersihan dan desinfeksi kubikel mandi
setidaknya sekali setiap empat jam; (c) lakukan pembersihan dan desinfeksi lingkungan secara teratur untuk fasilitas yang meliputi lemari penyimpanan setidaknya setiap hari; dan (b) larang penggunaan benda-benda pribadi seperti handuk.

Usaha makanan

Fasilitas
mandi uap
dan sauna
Pertunjukan
hidup

Tidak berlaku

Pusat
permainan
hiburan
Tidak Ada

Tidak Ada
Pertunjukan
langsung
atau
aktivitas menari
tidak
diperbolehkan

 Layanan makan di Tidak Ada
Ketentuan
tempat
dan larangan
diperbolehkan
khusus
mulai pukul 05:00
pagi hingga 21:59
dini hari 2, 12
 Staf
yang
berdedikasi harus
diatur
agar
membersihkan
perkakas yang telah
digunakan
serta
membersihkan dan
mendisinfeksi meja
dan partisi yang
telah digunakan13
 Persyaratan
perubahan udara
atau pemurni udara
untuk area duduk
14

harus dipenuhi
 Kegiatan karaoke
atau
permainan
mahjong-tin
kau
tidak
diperbolehkan

Pusat
kebugaran

Tempat hiburan

Tutup

Tutup

Tidak Ada

Tidak Ada

Tempat makan di
dalamnya harus
mengikuti petunjuk
yang berlaku

Tidak Ada

Tempat hiburan
masyarakat
Tidak Ada

Tempat terjadwal
Salon
kecantikan dan
panti pijat
Tutup

 Bioskop
dan
museum: Tidak Ada
Pertunjukan langsung tidak
diizinkan
 Tempat
pertunjukan:
Pertunjukan langsung diizinkan
 Taman hiburan: Tempat
pertunjukan di dalamnya harus
mengikuti petunjuk yang
berlaku
 Bioskop dan tempat hiburan:  Semua staf harus
tidak boleh makan atau minum mengenakan alat
di dalam gedung/tempat
pelindung seperti
 Tempat makan di dalamnya
masker
dan
harus mengikuti petunjuk yang
pelindung
berlaku
wajah/kacamata
 Tempat mandi bola harus
setiap saat ketika
ditutup
memberikan
layanan
 Pelanggan hanya
dapat
dilayani
setelah janji temu
 Semua handuk dan
barang sekali pakai
yang
digunakan
harus
diganti
setelah digunakan
 Mesin uap dan
bahan kimia yang
dapat
menguap
tidak
boleh
digunakan

Klub
keanggotaan
Tutup
Ruang
rapat,
ruang
fungsi:
Pertunjukan
langsung
atau
kegiatan menari
tidak
diperbolehkan

Tempat-tempat
olahraga khusus di
luar ruangan
Tutup

Kolam renang

Hotel dan wisma

Tutup

Tutup

Tidak Ada

Tidak Ada

Ruang rapat, ruang
fungsi:
Pertunjukan
langsung atau kegiatan
menari
tidak
diperbolehkan

 Tempat
usaha  Tempat makan atau  Kolam
 Tempat makan atau
makanan
atau tempat-tempat
yang bersantai,Kolam
tempat-tempat yang
tempat terjadwal sudah
didaftar
di anak-anak, kolam sudah didaftar di
di
dalamnya dalamnya
harus batita dan Jacuzzi dalamnya
harus
harus mengikuti mengikuti
petunjuk (jika ada) harus
mengikuti petunjuk
arahan
yang yang berlaku
yang berlaku
tetap ditutup
berlaku
 Fasilitas di sana yang
digunakan
sesuai
 Fasilitas di sana
daftar tempat yang
yang digunakan
harus ditutup, wajib
sesuai
daftar
ditutup
tempat
yang
 Hotel/Wisma
harus
ditutup,
Karantina
yang
wajib ditutup
Ditunjuk
harus
 Kolam bola harus
memenuhi persyaratan
ditutup
15
yang relevan
 Wisma selain Rumah
Tamu Karantina yang
Ditunjuk tidak boleh
menerima orang yang
menjalani karantina
sebagai tamu
 Hotel selain Hotel
Karantina
yang
Ditunjuk tidak boleh
menerima orang di
bawah karantina yang
pernah tinggal di
tempat di luar China
sebagai tamu

12 Untuk tempat khusus yang ditentukan dalam Lampiran 2
13 Jika pengaturan terkait tidak memungkinkan, harus dipastikan agar staf yang bertanggung jawab untuk membersihkan perkakas yang telah digunakan serta membersihkan dan mendisinfeksi meja dan partisi yang telah digunakan harus menggunakan langkah-langkah membersihkan

tangan sebelum melakukan tugas lain dan harus menggunakan langkah-langkah membersihkan tangan yang diperlukan selama melakukan setiap tugas pembersihan. Langkah-langkah membersihkan tangan antara lain menggunakan hand sanitizer berbasis alkohol, mencuci tangan, atau
mengganti sarung tangan.
14 Orang yang bertanggung jawab melakukan bisnis katering harus memenuhi persyaratan perubahan udara atau pemurni udara untuk area duduk di tempat bisnis katering yang ditentukan oleh Dinas Kebersihan Makanan dan Lingkungan pada atau sebelum 30 April 2021
15 Persyaratan yang relevan tersebut meliputi: (i) hanya orang-orang yang dikarantina karena telah tinggal di tempat-tempat di luar China, setiap perawat yang telah sepakat untuk tinggal bersama orang-orang yang dikarantina tersebut selama masa tinggal terakhir di hotel/wisma, dan
orang-orang yang tiba di Hong Kong yang dibebaskan dari karantina wajib berdasarkan Peraturan Karantina Wajib untuk Orang yang Tiba di Hong Kong dari Tempat Asing (Cap. 599E) yang dapat diterima sebagai tamu; (ii) orang-orang yang dimaksud dalam poin (i) di atas boleh
tinggal di hotel/wisma hingga hasil Pengujian Tertentu yang mereka lakukan pada hari ke-19 atau ke-20 dari kedatangannya di Hong Kong, sebagaimana dipersyaratkan dalam Pemberitahuan Pengujian Wajib terkait yang diperbarui dari waktu ke waktu berdasarkan Peraturan Pencegahan
dan Pengendalian Penyakit (Pengujian Wajib untuk Orang Tertentu) (Cap. 599J) (Pengujian Wajib Pemberitahuan) ditetapkan; (iii) anggota masyarakat tidak boleh mengakses bangunan hotel/wisma (kecuali di bagian lobi, meja layanan pelanggan, dan tempat parkir mobil, dll., yang
memiliki pemisah yang memadai dan kontrol akses terpisah); (iv) mematuhi petunjuk yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam poin (iii) di atas, fasilitas non-akomodasi lainnya (termasuk pusat kebugaran, kolam renang, salon kecantikan atau tempat pijat, pusat bisnis, tempat kuliner,
ruang pertemuan atau ruang serbaguna, dll.) yang berada di hotel/wisma harus ditutup; (v) manajer harus menerapkan semua langkah yang wajar untuk memastikan bahwa tamu yang menjalani karantina dan setiap perawat yang telah sepakat untuk tinggal bersama mereka tidak dapat
meninggalkan kamar/suite selama mereka tinggal, kecuali dalam situasi darurat atau ketika mereka diperintahkan mendatangi Pusat Pengujian Komunitas untuk melakukan Pengujian Tertentu pada hari ke-19 atau ke-20 kedatangan mereka di Hong Kong sebagaimana dipersyaratkan
berdasarkan Pemberitahuan Pengujian Wajib yang relevan; (vi) manajer harus menerapkan semua langkah yang wajar untuk memastikan bahwa tamu yang menjalani karantina tidak dapat menerima pengunjung ke kamar/suite mereka selama masa inap mereka (kecuali perawat yang
telah sepakat untuk tinggal bersama mereka selama masa inap terakhir); dan (vii) manajer harus mematuhi pedoman dan arahan mengenai pengendalian infeksi yang dikeluarkan oleh Departemen Kesehatan.

