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IUF Kembali Bekerja dengan Aman selama COVID-19
Tuntutan: Katering

Pendahuluan
Di tengah pandemi COVID-19, pekerja katering merupakan
pekerja esensial yang bertugas untuk memasak, menyiapkan,
dan menyediakan makanan untuk mereka yang bekerja dalam
pelayanan esensial.
Pekerja katering yang lain, yang bekerja di bidang olahraga,
hiburan, pusat konvensi dan bisnis non-esensial mungkin telah
cuti atau diberhentikan dan sekarang kembali bekerja.
Pekerja katering sehari-hari dibayar dengan upah rendah dan
berasal dari komunitas migran, perempuan, anak muda dan
etnis minoritas. Hal ini membuat mereka rentan dan dibutuhkan
langkah-langkah ekstra dari pemerintah dan pengusaha
untuk melindungi dan mendukung pekerja katering selama
pandemi dan seterusnya.
Dokumen ini menjelaskan serangkain tuntutan serikat buruh
untuk keselamatan dan dukungan saat ini dan untuk bergerak
menuju dunia pascapandemi di mana pekerja katering dapat
mengakses hak mereka, bekerja dengan martabat dan
dihormati.
Pengusaha harus bekerja dengan serikat, klien dan pemerintah
untuk melindungi pekerjaan, pendapatan dan tunjangan sosial
selama pandemi dan seterusnya.

Keselamatan di Tempat Kerja
Semua tempat kerja harus membuat rencana dalam hal
penanganan COVID-19. Rencana ini harus dinegosiasikan
antara manajemen dan serikat pekerja dan mencakup
penilaian risiko setiap klasifikasi pekerjaan begitu juga
dengan langkah-langkah pengendalian bahaya untuk
tugas khusus.
l

l

Fasilitas harus menunjuk Fasilitator Penanggulangan
COVID-19 yang bertanggung jawab atas semua
kepatuhan terhadap prosedur.
Setiap fasilitas harus menyimpan catatan terperinci
dari setiap langkah yang diambil sebagai tanggapan
terhadap kemungkinan kasus COVID-19.

l

Seseorang dengan pengetahuan terperinci mengenai
protokol fasilitas harus ditugaskan dalam setiap
shift.

l

Pekerja harus diinformasikan mengenai identitas
orang tersebut dan bagaimana menghubungi mereka.
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Keselamatan di Tempat Kerja
1.

Serikat pekerja, pengusaha dan klien harus bekerja bersama-sama untuk memastikan protokol keselamatan yang
seragam berlaku untuk semua pekerja di dalam fasilitas.

2.

Pekerja harus mampu bekerja dalam jarak setidaknya 2
meter (6,5 kaki) dari yang lain selama jam kerja. Hal ini
dimungkinkan melalui modifikasi organisasi kerja, jadwal
kerja dan jadwal rehat untuk membatasi jumlah staf di area
persiapan makanan pada saat yang sama. Mungkin diperlukan perubahan pada desain meja kerja seperti instalasi
Perspex, Plexiglas atau material serupa untuk melindungi
pekerja dari kemungkinan saling menginfeksi satu sama
lain dan pelanggan. Konfigurasi ulang meja kerja, perlengkapan dan mesin di dapur dan meja makan dan kursi di
area pelanggan sangat penting untuk menjaga jarak fisik
selama bekerja.

3.

Semua pekerja wajib dilengkapi dengan APD paling
protektif, cocok untuk perempuan dan laki-laki, untuk
melindungi mereka dari infeksi COVID-19. APD meningkatkan
upaya perlindungan namun tidak menggantikan jarak
aman antarpekerja. Penilaian risiko kerja sangat penting
untuk mengidentifikasi tugas terkait bahaya COVID-19 dan
mengimplementasikan tugas khusus langkah-langkah
pengendalian bahaya termasuk menyediakan APD.
Pelatihan mengenai APD harus diberikan termasuk cara
pemakaian, doffing dan pembuangan yang tepat, dan peralatan harus digunakan dengan benar. Masker harus diganti
setelah digunakan. Selain itu, masker bedah harus diganti
jika basah, kotor atau robek. APD berikut harus disediakan:
masker bedah, sarung tangan sekali pakai, kaca mata/
pelindung wajah, setelan dan/atau celemek sekali pakai,
penutup kepala, penutup sepatu dan tas pembuangan
limbah biologis sekali pakai.

4.

APD tambahan mungkin diperlukan untuk petugas kebersihan
untuk memastikan penggunaan bahan kimia dan peralatan
secara aman. Petugas kebersihan harus mempunyai cukup
waktu untuk melakukan pekerjaan mereka secara tuntas dan
aman.

5.

Ketika pekerja katering berada dalam lingkungan perawatan
kesehatan, sangat penting agar semua pekerja dalam fasilitas
tersebut diprioritaskan untuk menerima APD yang paling
protektif untuk melindungi mereka dari infeksi, seperti
masker respirator N95.

6.
7.

Protokol harus diterjemahkan ke dalam semua bahasa yang
digunakan di tempat kerja dan harus ditempatkan di lokasi
yang menonjol dan dapat diakses.
Pemberitahuan untuk mempromosikan penggunaan
masker, kebersihan tangan dan jarak fisik dipasang di
lokasi yang terlihat di seluruh fasilitas untuk pekerja dan
pelanggan.

8.

Sabun dan air untuk mencuci tangan secara teratur bagi
semua pekerja harus disediakan. Jika mencuci tangan
secara teratur tidak memungkinkan (setidaknya 30 menit),
hand sanitizer berbahan dasar alkohol harus disedakan,
misalnya untuk kasir dan pekerja lain yang kontak langsung
dengan pelanggan.

9.

Pekerja harus dilatih tentang praktik kesehatan pernapasan
dan mengenali gejala COVID-19.

10. Harus ada pembersihan dan disinfeksi tempat kerja secara

teratur dan menyeluruh, termasuk kamar kecil dan ruang
makan siang. Semua permukaan yang digunakan bersama
(misalnya, peralatan, perkakas, kursi kerja, meja makan,
pegangan pintu, pegangan tangan dan keyboard) harus
dibersihkan setidaknya setiap jam. Bersihkan permukaan
yang kotor sebelum didisinfeksi.

11. Serikat pekerja harus merundingkan kebijakan yang kuat

untuk menegakkan kesetaraan dan menunjukkan tidak ada
toleransi untuk diskriminasi terhadap pekerja yang absen
dari tempat kerja karena penyakit, persyaratan karantina,
atau kewajiban untuk merawat anggota keluarga atau
alasan sah lainnya.

12. Tempat kerja harus bebas dari balas dendam terhadap

pekerja yang menolak untuk melakukan pekerjaan yang
diyakini berisiko bagi diri sendiri atau orang lain atau untuk
melaporkan kondisi kerja yang mereka yakini mungkin
tidak aman.

13. Pengaturan perjalanan yang aman dari dan ke tempat

kerja untuk mengurangi risiko paparan COVID-19 harus
dinegosiasikan. Jika bus antar-jemput digunakan, bus
tersebut harus dibersihkan secara menyeluruh setelah
setiap perjalanan dan jarak fisik antarpenumpang maupun
penumpang dengan pengemudi harus dijaga. Jika pekerja
sakit di tempat kerja, atur perjalanan pulang yang aman
agar tidak mengekspos orang lain.
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Pendapatan dan ketahanan pangan
dan perlindungan sosial
1.

Pemerintah harus mengenali risiko ketenagakerjaan dan potensi
kesulitan ekonomi ekstrem yang dihadapi pekerja. Pemerintah
harus berkolaborasi dengan serika pekerja dan pengusaha untuk memperkenalkan langkah-langkah mendukung pekerjaan dan
pendapatan untuk mengurangi risiko-risiko tersebut dan menyediakan tunjangan sosial termasuk akses ke perawatan kesehatan.

2.

Upah dan tunjangan sosial harus dipertahankan selama periode
cuti. Hal ini termasuk manfaat kesehatan dan pensiun. Mungkin
pemerintah perlu memberi subsidi gaji untuk periode waktu
tertentu.

3.

Tunjangan penitipan anak harus disediakan untuk memastikan
pekerja yang wajib bekerja selama pandemi dapat memiliki akses
ke fasilitas penitipan anak yang memadai.

4.

Pengusaha harus mempekerjakan pekerja secara langsung daripada melalui agensi, pekerja sementara diperlukan untuk mengganti
pekerja yang sakit dan/atau permintaan yang meningkat. Hubungan kerja langsung meningkatkan kesesuaian dengan standar
dan memfasilitasi pelacakan kontak. Pekerja sementara harus
dilatih dengan tepat termasuk pelatihan khusus terkait tindakan
COVID-19 dan diberikan APD yang paling protektif.

5.

6.

7.

8.

9.

Ketika pekerjaan di berbagai sektor ekonomi dilanjutkan, serikat
pekerja, kontraktor dan pengusaha harus merundingkan alternatif
untuk pekerjaan sementara dan bentuk pekerjaan tidak tetap yang
lainnya.
Pemerintah harus membuat undang-undang untuk memperkuat
keamanan kerja dengan melarang kontrak tanpa jam kerja, kontrak
bergantung dan bentuk pekerjaan tidak aman yang lain.
Pekerja yang berisiko tinggi mengalami sakit kritis akibat COVID-19
harus diberi cuti jika mereka tidak dapat melakukan isolasi fisik
secara penuh. Negosiasi cuti berbayar untu pekerja-pekerja ini
merupakan sebuah keharusan.
Pekerja tetap dan tidak tetap harus diperlakukan sama sehubungan
dengan dukungan pada pendapatan. Semua pekerja harus mampu
membayar kebutuhan dasar, seperti pangan, perumahan,
perawatan anak dan perawatan kesehatan.
Pengaturan ketersediaan makanan merupakan kewajiban pemerintah,
sehingga pemerintah harus bekerja dengan serikat pekerja dan
pengusaha untuk memastikan bahwa sektor katering dapat
beroperasi tanpa membahayakan kesehatan dan keselamatan
pekerjanya.

10. Pemerintah harus bekerja dengan pengusaha, serikat pekerja dan

produsen makanan untuk memperkuat integritas dan kehandalan
rantai pasokan makanan. Pandemi harus mempercepat upaya
rekonstruksi sistem makanan untuk menghormati hak-hak serikat
pekerja, mengangkat upah dan pendapatan dan untuk memproduksi lebih banyak lagi makanan ramah iklim.

Berurusan dengan
penyakit
Pencegahan penyakit di tempat kerja termasuk
memiliki personel terlatih melakukan pemeriksaan
termal non-intrusif pada pelanggan dan karyawan
ketika memasuki fasilitas. Seseorang dengan suhu
melebihi 38°C tidak diperbolehkan memasuki fasilitas.
Setiap orang dengan gejala virus corona harus
dapat dites dan menjauh dari pekerjaan hingga
menunjukkan hasil tes negatif. Tes dan pelacakan
kontak harus dirundingkan sebagai bagian dari
protokol tempat kerja. Meskipun tes membantu
mencegah penyebaran penyakit, namun tidak
menjamin keamanan tempat kerja. Ketika ada
transmisi dalam komunitas, pendekatan terbaik
adalah setiap orang menganggap diri mereka
berpotensi menular.
Pengusaha harus memberi tahu pekerja dan
serikat mereka, yang telah melakukan kontak dekat
dengan seseorang yang teruji positif atau diduga
terjangkit COVID-19 bahwa kontak tersebut telah
terjadi dan harus melakukan pelacakan kontak yang
sesuai. Pekerja yang melakukan kontak dekat dengan
pekerja yang terinfeksi harus tinggal di rumah selama
14 hari sejak kontak terakhir dengan kasus yang
terkonfirmasi dan memantau gejala mereka.
Semua ruangan yang digunakan oleh orang-orang
yang dikarantina atau dalam isolasi, atau menunjukkan
gejala terkait COVID-19 selama 7 hari sebelumnya
harus dibersihkan dan didisinfeksi oleh kelompok
pekerja yang terlatih secara khusus. Sistem perpipaan dan HVAC harus diperiksa oleh personel
pemeliharaan berkualifikasi untuk memastikan
pengoperasian yang sehat.
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