UNITE HERE mengajukan panduan kesehatan publik yang komprehensif untuk
melindungi pekerja kasino dan tamu saat failitas game akan mulai dibuka
kembali

Klik di sini untuk panduan dalam format PDF:
Panduan Kesehatan dan Kebersihan UNITE HERE untuk fasilitas game selama Pandemi COVID-19

LAS VEGAS – Serentak dengan semua bisnis non-esensial yang lain, semua kasino di Amerika Serikat telah
ditutup sejak Maret dalam upaya untuk meratakan kurva pandemi COVID-19. Sekarang, ketika beberapa
negara bagian bersiap untuk beraktifitas kembali, pekerja kasino dan serikat pekerja mereka, UNITE HERE,
ingin memastikan perlindungan kesehatan yang sesuai untuk melindungi pekerja dan tamu kasino.
“Ratusan ribu pekerja dipekerjakan di industri game di Amerika Serikat, dan sangat penting bahwa setiap
rencana untuk membuka kembali fasilitas tersebut melibatkan masukan dari pekerja dan serikat mereka,”
kata Presiden Internasional UNITE HERE, D. Taylor, “Kesehatan dan keamanan pekerja dan tamu
merupakan prioritas utama serikat kami, itulah sebabnya UNITE HERE berkonsultasi dengan tenaga
professional di bidang kesehatan publik dan pakar kebersihan industri untuk mengembangkan
serangkaian panduan kesehatan dan kebersihan untuk fasilitas game. Perusahaan-perusahaan kasino
perlu bekerja sama dengan kami untuk memastikan lingkungan yang sehat dan aman ketika kasino dibuka
kembali, dan jika tidak, regulator game di negara bagian dimana mereka beroperasi harus mengambil
tindakan.”
UNITE HERE mengajukan panduan kesehatan publik termasuk:
•

•
•

•

Pencegahan: Mencakup pengadaan tes virus dan antibodi pada pekerja dan screening pekerja
dan tamu saat masuk (pemeriksaan suhu), serta mengurangi jumlah permukaan yang disentuh
oleh banyak orang.
Perlindungan: APD harus tersedia secara luas untuk pekerja dan tamu. Selain itu, tindakan harus
diambil untuk menjaga jarak yang tepat antara tamu dan pekerja di setiap fasilitas.
Peningkatan kebersihan: Melakukan pembersihan yang lebih sering dan lebih intensif pada
semua permukaan akan diperlukan. Demikian juga memastikan pekerja mendapatkan pelatihan
yang sesuai dan memiliki cukup waktu untuk mengikuti protokol kebersihan.
Implementasi dan penegakan: Panduan ini akan membutuhkan protokol terperinci untuk setiap
fasilitas game. Pemegang wewenang yang jelas, akuntabilitas dan monitor harus ditetapkan.
Untuk memastikan bahwa pekerja memiliki suara dalam implementasi dan penegakan yang
berkelanjutan, komite kesehatan dan keamanan gabungan pekerja dan manajemen harus
dibentuk.

“Sejak bulan Maret, saya sudah di rumah saja untuk melakukan bagian saya dalam meratakan kurva
COVID-19 dan untuk melindungi keluarga dan komunitas saya,” ujar Gladis Blanco, seorang petugas
kamar tamu di Bellagio, property MGM Resorts International, “Saya siap bekerja lagi, dan saya tahu
sesama pekerja di Las Vegas dan kasino lain di negara ini juga siap, tetapi kami harus tahu bahwa kami
akan aman ketika kembali bekerja. Kami membutuhkan perlindungan yang akan diberikan oleh

panduan kesehatan dan kemanan ini. Perlindungan yang kuat yang menjaga keselamatan pekerja dan
tamu sangat penting untuk keberhasilan pembukaan kembali industry game.”

###

UNITE HERE merupakan serikat pekerja industri game terbesar di dunia, mewakili lebih dari 100.000
anggota di Las Vegas, Antlantic City, Louisiana, Mississippi, California dan beberapa negara bagian lain
di Amerika Serikat. Lebih dari 95% dari total 300.000 keanggotaan UNITE HERE saat ini menganggur
sebagai dampak dari pandemi COVID-19.

https://unitehere.org/press-releases/unite-here-proposes-comprehensive-public-health-guidelinesto-protect-casino-workers-guests-as-gaming-facilities-move-towards-reopening/

