ARAHAN MASKER DI DALAM RUANGAN
Panduan untuk Pelaku Usaha
Pemilik usaha memiliki opsi tentang cara menerapkan panduan masker
dalam ruangan untuk tempat usaha mereka.
Karena tidak ada cara yang mudah untuk memeriksa statis vaksinasi
semua orang yang memasuki bangunan, Local Health Officer Directive
King County sangat menganjurkan pelaku usaha menerapkan kewajiban
masker untuk semua karyawan dan pelanggan di dalam ruangan.
Tindakan
Papan pemberitahuan yang
mewajibkan masker untuk orang
yang belum divaksin dan telah
divaksin sebagian dalam bahasa
yang sering digunakan pelaku
usaha

Diwajibkan
(oleh DOH atau
L&I)

Sangat Dianjurkan
(oleh King County
Directive)

X

Papan
pemberitahuan
yang menyarankan
penggunan masker
oleh semua orang

Atas
Kebijakan
Pelaku
Usaha

UNTUK KARYAWAN:
Wajibkan masker bagi karyawan
yang belum divaksin atau telah
divaksin sebagian

X

Wajibkan masker bagi karyawan
telah divaksin sepenuhnya
Wajibkan bukti vaksinasi untuk
karyawan yang bekerja tanpa
masker

X
Wajibkan jika
pelaku usaha
mengizinkan
karyawan yang
telah divaksin
penuh bekerja
tanpa masker

X

X

UNTUK PELANGGAN:
Wajibkan masker bagi pelanggan
yang belum divaksin atau telah
divaksin sebagian
Wajibkan masker bagi pelanggan
telah divaksin sepenuhnya
Minta bukti vaksinasi dari
pelanggan

X

X

X
X

Bagan di atas menjelaskan apa yang diwajibkan dan disarankan oleh Washington
State Department of Health (DOH), Washington Department of Labor and Industries
(L&I) dan Public Health – Seattle & King County.
Halaman 1 dari 2 - Indonesian

Mewajibkan masker adalah CARA PALING
AMAN dan SEDERHANA untuk melindungi
karyawan, pelanggan, dan masyarakat.
Namun, jika Anda memilih untuk mengizinkan karyawan dan pelanggan
yang telah divaksin penuh untuk tidak mengenakan masker, berikut hal
yang bisa dilakukan agar tetap mengikuti Arahan penggunaan masker:

1.

Verifikasi status vaksinasi semua orang yang memasuki ruang usaha Anda.
Bentuk dokumentasi vaksinasi yang diterima termasuk:
• Kartu vaksin CDC
• Foto dari kartu tersebut
• Dokumentasi dari penyedia layanan kesehatan
• Dokumentasi dari sistem informasi
imunisasi negara bagian
Bukti sistem verifikasi ini harus tersedia untuk L&I jika diminta. Memverifikasi
status vaksinasi karyawan diwajibkan oleh L&I jika pelaku usaha mengizinkan
karyawan yang telah divaksin penuh bekerja tanpa masker.

2.

Buat sistem atau proses untuk memantau orang yang belum divaksin agar
tetap mengenakan masker. Ini dapat berupa:
• Membuat bagian khusus yang telah divaksin dalam bangunan, dengan
minimal jarak 6 kaki dari bagian yang belum divaksin
• Menentukan waktu tertentu saat masker diwajibkan untuk semua
pelanggan dan waktu lain di mana pelanggan yang telah divaksin
penuh tidak perlu
mengenakan masker.

3.

Orang yang belum divaksin atau telah divaksin sebagian
harus mengenakan masker dan menjaga jarak fisik
setiap saat.

Untuk pertanyaan lebih lanjut, hubungi coronavirus@kingcounty.gov
(jawaban tersedia dalam Bahasa Indonesia).

Arahan Petugas Kesehatan Lokal (20 Mei 2021) akan tetap berlaku hingga
King County mengonfirmasi bahwa 70% warga berusia 16 tahun ke atas
telah divaksinasi sepenuhnya di King County. Setelah hal ini tercapai, pelaku
usaha akan tetap diwajibkan mengikuti persyaratan masker DOH dan L&I
yang tertera dalam dokumen ini.
Pelajari lebih lanjut tentang Panduan Penutup Wajah DOH untuk pelaku
usaha. (situs web hanya tersedia dalam Bahasa Inggris)
Halaman 2 dari 2
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