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MEMBANGUN BUDAYA BERSIH & HIGIENIS
1 Cucilah tangan dengan benar menggunakan 

air dan sabun antiseptik selama 20 detik 
sesering yang dibutuhkan, khususnya setelah 
dari tempat umum, habis batuk/bersin, dan 
jika bersentuhan dengan orang yang sakit 
karena infeksi virus atau bakteri

4 Gunakan masker jika sakit 
atau sering berinteraksi 
dengan orang yang sakit

5  Pahami kondisi kesehatan 
tubuh Anda, beristirahatlah 
di rumah jika sakit

7 Gunakan alat tulis dan 
perangkat kerja sendiri

8 Bersihkan perlengkapan 
kerja pribadi (alat tulis, 
ponsel, laptop, dan tablet) 
dengan cairan disinfektan

10 Hindari jajan 
sembarangan, lebih baik 
membawa bekal dari 
rumah

11 Batasi pertemuan tatap  
muka dengan banyak 
orang, seperti meeting, 
gathering, outing, dsb 

9  Jangan saling pinjam 
peralatan makan dan 
minum, serta jangan makan 
bersama dari satu wadah

6 Minimalisir menyentuh area 
wajah untuk menghindari 
penyebaran bakteri atau 
virus dari tangan

2 Jika tidak dapat mencuci 
tangan dengan air dan sabun 
antiseptik, gunakan hand 
sanitizer yang mengandung 
alkohol paling sedikit 60%

3  Lakukan cara sapa 
tanpa bersentuhan 
sebagai pengganti 
jabat tangan

 VIRUS CORONA 
CEGAH
DI TEMPAT KERJA

(Sumber: www.who.int dan www.cdc.gov)
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Ukur suhu tubuh dengan termometer dua kali 
sehari untuk memantau jika terjadi demam. 
Perhatikan juga apakah Anda batuk atau sulit 
bernapas.

Jangan naik transportasi publik, taksi, 
atau berkendara bersama orang lain 
selama Anda melakukan social 
distancing.

Hindari tempat-tempat ramai (seperti 
pusat perbelanjaan dan bioskop) dan 
batasi aktivitas Anda di ruang publik.

Jaga jarak dengan orang lain 
(sekitar 1 meter).

Jangan meninggalkan rumah dan hindari 
kontak dengan orang lain. Jangan pergi ke 
kantor selama periode 14 hari ini. Diskusikan 
kondisi Anda dengan atasan sebelum kembali 
ke kantor.

(Sumber: www.cdc.gov)

 VIRUS CORONA 
CEGAH
DI TEMPAT KERJA

SETELAH PERJALANAN DINAS/ BEPERGIAN

1m

Tinggallah di rumah dan terapkan 
social distancing selama 14 hari 
setelah bepergian ke daerah 
penyebaran COVID-19
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