SEKTOR PARIWISATA
Tempat

Hotel,
penginapan,
asrama

Restoran di
Luar Mal/
Pusat
Perbelanjaan

Titik/ lokasi

Target

Standar Protokol Kesehatan

Pengunjung

•Bila terpaksa membawa anak <12 tahun, harus swab
PCR/antigen
•Mempercepat waktu makan di restauran dan tidak mengobrol

Pedagang

•Menggunakan APD tambahan untuk petugas makanan di
restaurant, dapur; petugas pembersihan sampah/kotoran/limbah

•Cek kelayakan pengunjung yang akan menginap/berkunjung
•Membersihkan dan desinfeksi kamar dan fasilitas didalamnya
sebelum dan setelah digunakan
•Memastikan penggantian sarung bantal, sprei, hingga selimut
•Menyediakan hand sanitizer di dalam kamar
•Pemasangan partisi kaca/mika/plastik di meja resepsionis; dan
restauran
Fasilitas/ Pengelola
•Kolam renang: memastikan kebersihan dan desinfeksi sesuai
ketentuan baik air maupun daerah kolam renang
•Mengatur sirkulasi udara di ruang pertemuan, pusat kebugaran,
tempat bermain anak indoor
•Restauran dianjurkan menerapkan system ala carte, bukan
prasmanan/buffet. Jika menerapkan buffet agar menempatkan
petugas pelayanan pada stall yang disediakan

Pengunjung

•Tidak berbagi makanan
•Tidak menggunakan alat makan bersama
•Hanya melepas masker saat makan dan menyimpannya secara
pribadi di tempat yang baik dan aman

Petugas

•Petugas penjamah makanan (koki/chef) menggunakan standard
APD (penutup kepala, baju lengan panjang, masker, faceshield,
dan sarung tangan)
•Pelayan menggunakan masker, sarung tangan, faceshield, alat
bantu penjepit makanan. Membawa makanan, minuman dan alat
makan dengan penutup yang aman
•Desinfeksi meja setiap pengunjung telah selesai makan

•Mengatur jarak meja kursi minimal 1,5 meter
•Kursi tidak saling berhadapan, atau pemasangan partisi
kaca/mika/plastic jika saling berhadapan
•Tidak ada musik
•Menyediakan daftar menu digital
•Menyediakan peralatan makan secara terpisah untuk masingFasilitas/ Pengelola
masing pengunjung
•Tidak menerapkan system prasmanan/buffet. Jika menerapkan
buffet agar menempatkan petugas pelayanan pada stall yang
disediakan
•Memastikan kebersihan botol saus/kotak tisu/tusuk gigi,
kemasan makanan

Tempat

Jasa
perawatan
kecantikan,
rambut, dan
sejenisnya

Bioskop

Titik/ lokasi

Target
Pengunjung

Standar Protokol Kesehatan
•Tetap menggunakan masker
•Penerapan sistem bubble pada pekerja
•Pengaturan jadwal kerja
•Menggunakan apd dan mengganti setiap selesai pengunjung,
seperti handuk, hand skun
Petugas
•Memeriksakan swab antigen secara berkala
•Melakukan desinfeksi secara berkala, sebelum dan sesudah
penanganan pengunjung
Fasilitas/ Pengelola •Menyediakan pembayaran non tunai
Pengunjung
•Tidak boleh mengobrol, makan dan minum dalam studio
Petugas
•Melakukan desinfeksi sebelum/sesudah pemutaran film
•Mengatur jadwal operasional setiap studio, dengan jeda waktu
Fasilitas/ Pengelola
antar studio

Peserta

Event/
pertemuan

•Upayakan pertemuan maksimal 2 jam, jika kegiatan lebih dari 2
jam hendaknya keluar ruangan selama 10 – 15 menit setiap 2
jam
•Tidak makan dan minum selama rapat
•Peserta dari luar kota harus menyertakan hasil tes COVID-19
negatif
•Membawa alat shalat, alat tulis pribadi. Dianjurkan membawa
botol minum sendiri
•Melakukan pendaftaran/registrasi online dan mengisi form self
assessment
•Master of Ceremony/MC aktif menginformasikan protocol
kesehatan

•melakukan pembersihan dan desinfeksi berkala (3 kali sehari)
pada sarana prasarana pertemuan
•melakukan pembersihan filter AC secara rutin
•memasang pembatas/barrier untuk petugas pelayanan
•mengatur tataletak tempat pertemuan
•menyediakan microphone dalam jumlah cukup dan
Fasilitas/ pengelola menggunakan cover microphone
•membuat konsep labirin untuk jalur antrian, jalur kirab diperlebar,
panggung diperbesar
•menyediakan pos kesehatan
•melakukan transaksi pembayaran secara online/ cashless
•menyediakan pelayan yang mengambilkan makanan/minuman
•tidak disarankan makan prasmanan

Tempat

Titik/ lokasi

Target

Standar Protokol Kesehatan

Pengunjung

•Tidak boleh ada penonton
•Pelaku Media boleh masuk
•Tidak ada kunjungan VVIP ke R. ganti Pemain

Atlet/ pelaku
olahraga

•Pra turnamen:
-Penginapan per grup pemain di hotel yang sama
-Area makan terpisah antar grup permain dan tamu hotel
-Tidak diperkenankan keluar hotel selama pra turnamen
-Masker boleh dilepas selama aktifitas olah raga
-Melakukan pemesanan waktu penggunaan tempat olahraga
•Olahraga yang tidak berpindah tempat, diberi jarak 2 meter
dengan orang lain
•Olahraga jalan kaki, jarak + 5 meter dengan orang didepannya
•Olahraga lari, jarak +10 meter dengan orang didepannya
•Olahraga bersepeda, jarak + 20 meter dengan orang
didepannya
•Hindari olahraga dengan kontak fisik
•Membersihkan alat olahraga setelah digunakan
•Selalu menggunakan masker
•Tidak berbagi peralatan pribadi seperti makanan, minuman,
peralatan olahraga (handuk, gloves gym, gym belt, matras
olahraga) dll

Event
olahraga

•Pengaturan zona stadion (pembatasan jumlah orang): outdoor:
25% kapasitas; Indoor: 25% kapasitas
•Bubble (pembatasan pergerakan pemain)
•Mempersiapkan daftar waktu penggunaan tempat olah raga
•Interval waktu kedatangan bus Pemain 10 menit
•Ada satgas Covid-19 per venue
•Press conference secara online
•Menyediakan ruang/pos kesehatan
Fasilitas/ Pengelola
•Pusat kebugaran:
-Menyediakan formulir self assessment risiko COVID-19 untuk
diisi seluruh petugas, pekerja dan pengunjung sebelum masuk
-Kepadatan pengunjung maksimal 4m2 atau jarak antar
anggota minimal 2 meter
-Memberi sekat pembatas antar alat kardio ( treadmill, bicycle,
elliptical machine )
-Sedapat mungkin menghindari pemakaian AC

Pengunjung
Kolam renang

•Tidak diperbolehkan kumpul-kumpul sebelum dan setelah
berenang
•Harus tetap jaga jarak
•Pengunjung rombongan max 4 orang dan tidak kontak fisik atau
dekat2 dgn orang lain di luar rombongan
•Masker hanya dilepas saat sedang berenang. Jika tidak sedang
berenang, masker wajib dipakai lagi
•Tidak diperbolehkan makan minum di sekitar kolam renang

•Mengawasi secara ketat perilaku dan keselamatan pengunjung
•Fasilitas penunjang seperti loker, VIP room, kamar mandi ditutup
Fasilitas/ Pengelola sementara
•Restauran/Café sekitar kolam renang, ditutup
Petugas

