
SEKTOR PERDAGANGAN

Tempat Titik/ lokasi Target Standar Protokol Kesehatan

Umum Fasilitas/ Pengelola

•	Melakukan pembatasan pengguna lift dan mengatur agar berdiri 

saling membelakangi

•	Membatasi jumlah pedagang yang beroperasi

•	Mengatur jam operasional

•	Mengatur jaga jarak pengunjung minimal 1,5 meter

•	Mengoptimalkan ruang terbuka

•	Mengatur jarak minimal 1 meter di elevator/tangga

•	Mengatur jalur naik turun tangga

•	Menyediakan opsi pembayaran non tunai

•	Pemasangan partisi kaca/mika/plastik di kasir

•	Melakukan skrining pekerja secara acak dan berkala

Pengunjung

•	Minimalisir menyentuh barang dagangan, jika menyentuh maka 

sebelum dan sesudahnya gunakan handsanitizer

•	Utamakan pembayaran non tunai

Petugas

•	Membersihkan area yang sering disentuh oleh pengunjung 

setiap 4-5 jam sekali

•	Minimalisir kontak dengan pelanggan

Pengunjung

•	Durasi makan maksimal 60 menit

•	Hanya boleh membuka masker saat makan

•	Tidak berbagi makanan dan menggunakan alat makan dan 

minum masing-masing

Petugas

•	Petugas penjamah makanan (koki/chef) menggunakan standard 

APD (penutup kepala, baju lengan panjang, masker, faceshield , 

dan sarung tangan)

•	Desinfeksi meja setiap pengunjung telah selesai makan 

Fasilitas/ Pengelola

•	Kursi tidak saling berhadapan, atau pemasangan partisi 

kaca/mika/plastik jika saling berhadapan

•	Pemasangan partisi kaca/mika/plastik di kasir

•	Menyediakan daftar menu digital dalam bentuk QR Code

•	Menutup alat makan (sendok, garpu, pisau) yang diletakkan di 

meja makan

•	Tidak menerapkan sistem prasmanan/buffet. Jika menerapkan 

buffet agar menempatkan petugas pelayanan pada stall yang 

disediakan

Pengunjung •	Tidak melepas masker

Petugas

•	Membersihkan toilet setiap selesai dipakai 

•	Memastikan toilet dalam kondisi kering

•	Melakukan desinfeksi setiap 4 jam dengan pembersih yang 

sesuai

Fasilitas/ Pengelola
•	Menyediakan tempat sampah tertutup dan 

peralatan/perlengkapan toilet diutamakan yang nirsentuh

Pengunjung

•	Hanya melepas masker saat wudhu 

•	Membawa peralatan ibadah masing-masing

•	Mempersingkat waktu pelaksanaan ibadah tanpa mengurangi 

ketentuan kesempurnaan ibadah

Petugas
•	Membersihkan/desinfeksi tempat wudhu/ibadah setiap selesai 

waktu shalat/ibadah

Fasilitas/ Pengelola •	Tidak menggunakan karpet

Mal/ Pusat 
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Tempat Titik/ lokasi Target Standar Protokol Kesehatan

Pengunjung

•	Meminimalisir menyentuh barang dagangan, jika menyentuh 

maka sebelum dan sesudahnya gunakan handsanitizer

•	Menyiapkan uang pas

Pedagang

•	Upayakan menggunakan sarung tangan

•	Menyediakan wadah khusus serah terima uang, menganjurkan 

uang pas

•	Bersihkan dan desinfeksi lapak sebelum dan setelah buka

•	Menggunakan APD tambahan untuk pembersihan sampah/ 

limbah

Fasilitas/ Pengelola

•	Memberi jarak antar lapak penjual

•	Pemasangan partisi kaca/mika/plastic antara penjual dan 

pembeli

•	Cek kelayakan pengunjung yang akan menginap/berkunjung 

Pasar dan 

sejenisnya


