AYO LAWAN
COVID-19
melalui

PROTOKOL
PT. PAN BROTHERS Tbk

PT.Pan Brothers Tbk & Group berkomitmen dan memastikan perusahaan dan
anak perusahaan ikut berperan aktif di dalam mencegah penyebaran
COVID-19 di lingkungan perusahaan dan keluarga karyawan. Untuk itu
karyawan diharapkan mengajak keluarganya dan menerapkan protokol ini di
kantor maupun di kehidupan sehari-hari
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Protokol Pola

HIDUP
SEHAT

1. Batuk / Bersin Wajib Ditutup
coff
coff

Mengikuti etika batuk/bersin yang benar dengan cara menutup mulut
dan hidung dengan tisu atau punggung lengan

2. Cuci Tangan dengan Benar
Membiasakan cuci tangan dengan bersih menggunakan sabun cuci
tangan atau hand sanitizer

3. Konsumsi Makanan Sehat & Bergizi
Perbanyak minum air putih minimal setiap 15 menit sekali, konsumsi
makanan sehat, dan vitamin serta istirahat yang cukup

4. Berkumur dengan Air Hangat & Garam
Berkumur dengan air hangat dan tambahkan garam untuk
membunuh kuman/virus dan mencegah masuk ke dalam paru-paru

5. Cuci Pakaian Setelah
Digunakan
Cucilah pakaian setelah digunakan
beraktivitas di luar rumah setiap hari

6. Gunakan Masker
Gunakan masker pada saat aktivitas di
luar rumah atau di tempat umum
atau di tempat kerja untuk
menghindari masuknya COVID-19 dan
pada saat sedang sakit untuk
mencegah penularan

7. Bersihkan Peralatan
Membersihkan setiap peralatan kerja
di kantor dan perabot rumah tangga
menggunakan cairan disinfektan atau
deterjen

9. Tidak Bersalaman Langsung

8. Lakukan Transaksi Non Tunai

Tidak melakukan bersalaman secara langsung dan
dapat digantikan dengan menyatukan kedua tangan
sendiri tanpa bersentuhan

Kegiatan transaksi pembayaran diutamakan dengan
pembayaran non tunai, menggunakan kartu debit
atau Fintech/E-money. Hal ini dikarenakan COVID-19
dapat hidup di benda-benda mati selama kurang
lebih 9 jam. Jika terpaksa untuk melakukannya, agar
menyemprotkan desinfectan pada alat pembayaran
tersebut serta mencuci tangan menggunakan hand
sanitizer atau sabun

10. Gunakan Masker Khusus

11. Istirahat yang Cukup

Bagi karyawan yang merasa memiliki salah satu
gejala umum COVID-19, diwajibkan menggunakan
medical masker

Pola

Bagi karyawan setelah pulang kerja, agar langsung pulang ke
rumah untuk beristirahat sehingga dapat menjaga ketahanan
tubuh setelah habis bekerja serta mengurangi
kemungkinan terjangkit penyakit

HIDUP SEHAT

Jika karyawan merasa tidak sehat, maka:

co ff
co ff

ISOLASI DIRI

ISOLASI
KELUARGA
JIKA ANGGOTA
KELUARGA SAKIT

ISTIRAHAT, DAN
KE FASYANKES
JIKA SAKIT
BERLANJUT

IKUTI ETIKA
SAAT KE
FASYANKES

“
Gunakan masker,
ikuti etika batuk/bersin yang benar serta
tidak menggunakan
transportasi massal
atau umum.
”
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Karyawan yang akan memasuki pabrik atau office wajib
untuk melakukan hal berikut:

Protokol

MASUK KERJA

KARYAWAN

1. Karyawan wajib menggunakan masker dan Cuci tangan
dengan sabun atau hand sanitizer yang akan disediakan oleh
perusahaan
2. Pada saat mengantri, karyawan menjaga jarak dengan
karyawan di depannya min. 1 meter
3. Pengecekan suhu badan oleh petugas security dan mencatat
pada form jika ada yang diatas 37.3 derajat celcius
4. Karyawan melakukan absensi dan wajib membersihkan
tangannya dengan hand sanitizer yang telah disediakan
5. Karyawan melakukan social distancing dengan menjaga jarak
min. 1 meter

PENANGANAN KARYAWAN DENGAN SUHU DIATAS 37.3 DERAJAT CELCIUS
a. Meminta karyawan tersebut wajib untuk
beristirahat di rumah
b. Meminta karyawan tersebut untuk langsung
memeriksakan diri ke rumah sakit daerah
terdekat
c. Security memastikan karyawan tersebut
menggunakan masker, jika diperlukan dalam
kasus emergency maka dapat langsung diberikan masker

d. Setelah karyawan melakukan pemeriksaan di
Rumah Sakit maka karyawan tersebut wajib
melaporkan perkembangan kesehatannya
menggunakan media WhatsApp/SMS ke
Personalia masing-masing perusahaan

Hubungi hotline berikut jika ada pertanyaan
seputar virus corona atau self reporting

021-5210411/081212123119
atau 119 ext. 9

Tamu dan supir yang akan memasuki pabrik atau office wajib
untuk melakukan hal berikut:
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Protokol

PENERIMAAN

1. Karyawan yang akan mengundang atau menerima
tamu (domestik atau luar negeri)diwajibkan
memberikan alternatif untuk melakukan
pertemuan secara teleconference/digital meeting
2. Jika tetap harus dilakukan tatap muka secara
langsung maka tamu yang diundang harus menunjukkan buku Paspor untuk memastikan tanggal
kedatangan ke perusahaan sudah melewati 14
(empat belas) hari sejak kedatangan di Indonesia
dan membuat Self Declaration
3. Pengecekan suhu tubuh oleh security
4. Tamu mencuci tangan menggunakan hand sanitizer yang
sudah disediakan (reseptionis dan tempat-tempat lainnya)
5. Menjalankan protokol Social Distancing dengan jarak
1 meter

TAMU

PENANGANAN TAMU DENGAN
DENGAN GEJALA UMUM COVID - 19
1. Jika kondisi tamu ditemukan dalam gejala
Demam (suhu tubuh di atas 37.3 derajat Celcius), Batuk dan
Sesak Napas, maka Security menghubungi user yang akan
dikunjungi tamu tersebut dan menjelaskan kondisinya
2. User yang mengetahui penjelasan tersebut,
menemui/menghubungi tamu tersebut dan menyampai
kan secara bijak untuk tidak dapat melanjutkan
pertemuannya dan meminta tamu untuk kembali dan
melanjutkan pertemuan menggunakan teleconference
ataupun via Handphone atau Telepon
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Protokol

PEMBERSIHAN

AREA KERJA
Pembersihan 2X sehari
oleh OB / GA
Pembersihan lantai dengan
cairan disinfectant

Pembersihan area yang sering
dipegang dengan cairan disinfectant

Protokol

PENGGUNAAN

WC & TOILET

Karyawan yang menggunakan WC
dan Toilet wajib menjaga kebersihannya

Disetiap WC dan Toilet wajib
menyediakan sabun cuci tangan

Pembersihan area WC/Toilet wajib
menggunakan cairan desinfectant

Pembersihan area kerja karyawan wajib
dilakukan oleh para karyawan sendiri

Setelah cuci tangan, keringkan
dengan sapu tangan atau Hand
Dryer
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Protokol

Protokol

PERJALANAN DINAS
KEGIATAN DALAM
WAKTU BEKERJA DALAM ATAU LUAR NEGERI
Karyawan dihimbau membawa
peralatan makan (sendok-garpu)
sendiri

Karyawan harus meminimalkan perjalanan dinas baik
dalam negeri maupun luar negeri. Bila harus
melakukan perjalanan dinas, maka harus
mendapatkan persetujuan GM Factory/Functional
untuk perjalanan dinas dalam negeri dan persetujuan
BOD untuk perjalanan dinas luar negeri
Selama perjalanan dinas karyawan harus tetap
menerapkan protocol menjaga kebersihan dan social
distancing dalam bekerja

Karyawan dihimbau membawa
peralatan ibadah masing-masing

Karyawan harus menerapkan
social distancing selama
aktivitas bekerja, istirahat,
ibadah dan makan

Melapor kepada HRM setelah melakukan
perjalananan dinas dan melakukan karantina mandiri
(self quarantine) bila menunjukan gejala Covid 19
atau kembali dari daerah terdampak
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Protokol Penanganan Karyawan

BERSTATUS ODP & PDP
(Orang Dalam Pemantauan & Pasien Dalam Pengawasan)
Karyawan yang dinyatakan ODP (Orang Dalam Pemantauan) oleh Dokter
Klinik maupun Dokter Rumah Sakit, maka :

1. Mengisolasi diri selama 14 hari
2. Tidak boleh memasuki area perusahaan selama masa isolasi
3. Hasil Pemeriksaan akan selalu dipantau oleh
HRM dan dokter klinik

Karyawan yang dinyatakan PDP (Pasien Dalam Pengawasan) oleh
Dokter Klinik maupun Dokter Rumah Sakit, maka :

1. Dirujuk ke Rumah sakit, dan mendapatkan perawatan
2. HRM & Dokter Klinik melakukan monitor setiap hari
melalui Dinas Kesehatan terkait, pasien dan keluarga
3. HRM berkoordinasi dengan GA dan Security melakukan
extra cleaning/disinfeksi area kerja dan mess
(apabila karyawan PDP tinggal di mess)
4. Karyawan PDP yang dipulangkan oleh pihak rumah sakit
maka statusnya menjadi ODP dan harus menjalani masa
isolasi 14 hari
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Protokol Pelacakan Kontak Erat

PDP & CONFIRM COVID 19
Tim Tracking
Melakukan pelacakan kontak erat
dengan karyawan berstatus PDP
atau Confirm Covid -19 mulai dari
2 hari sebelum gejala timbul.

Call Center & Tracking Risk Management
Tim Information Center
Risk Management
Melakukan pendataan karyawan
kontak erat, dan
mensosialisasikan :
Tujuan upaya pelacakan,
Monitoring, dan Information
Center terkait Covid-19

Area Jateng :
Klinik Mitra Medicare : 0813 3302 6825 atau
Novi (HRM) : 0858 6747 9929
Area Tangerang :
Klinik Mitra Medicare : 0859 3959 1717
Ardy (HRM) : 0852 7531 7528
atau
Call Center masing-masing Factory

Karyawan kontak erat tanpa
gejala akan tetap dipantau oleh
tim Information Center Risk
Management.

dan melakukan pemeriksaan ke klinik.

CALL CENTER & TRACKING
Risk Management area Banten & Jabar

PBT, PPEB, APS, MBS, AMA, WASTU & HOLLIT
(DKI Jakarta & Tangerang)
Klinik Mitra Medicare
Ardy

: 0859 - 39591717
: 0852 - 75317528

PT. Teodore Pan Garmindo (Tasikmalaya)
KLINIK
LATIFAH

: 0821 - 16754272
: 0812 - 1463-3531

PT. Teodore Pan Garmindo (Cimahi)
KLINIK
RANI

: 0857 - 21229326
: 0813 - 15939005

PT. Teodore Pan Garmindo (Ciampel)
KLINIK
IMAS M

: 0857 - 21229326
: 0812 - 23168831

PT. Victory Pan Multitex (Bandung)
KLINIK
ISNAINI

: 0857 - 2122-9326
: 0852 - 94630021

PT. Ocean Asia Industry (Cikande)
Sondang

: 0812 - 9493-5929

CALL CENTER & TRACKING
Risk Management area Jateng

PT. Pan Brothers - 8 (Sragen)
KLINIK AISYIYAH
MITA
GETTY

: 0271 - 892 889
: 0856 - 07984645
: 0858 - 67942726

PT. Pan Brothers - 9 (Boyolali)
DUWI SUTOPO
VITA

: 0858 -11613118
: 0857 - 43652387

PT. Prima Sejati Sejahtera - 1 (Boyolali)
IKA SRIWAHYUNINGTYAS
: 0821 - 36234747
WILLY
: 0812 - 15175579
PT. Prima Sejati Sejahtera - 2 (Boyolali)
ALDILA PUTRININGTYAS
: 0898 - 3445135
HANI
: 0856 - 42393676
PT. Prima Sejati Sejahtera - 3 (Boyolali)
LATIFATUL KHOTIMAH
: 0857 – 01111668
SEKAR
: 0857 - 726633808

PT. Eco Smart Garment Indonesia (Klego)
KLINIK PMI
: 0852-27697500
0813-38389112
AZHARI
: 0857-13315216
PT. Eco Smart Garment Indonesia (Sambi)
SUSAN (UPKK)
: 0858 - 00542020
ENNY
: 0817 - 9496019
PT. Berkah Indo Garment (Ungaran)
VIO LINGGAR AYUNIDA
: 0898 – 7553265
RASITA
: 0821 - 33966211
PT. Prima Kreasi Gemilang (Boyolali)
YUNITA
: 0858 - 42312736
DWI
: 0857 - 99038999
PT. Prima Cosmic Screen Graphic (Boyolali)
PURWANTI
: 0812 - 28016977
DIAN
: 0857 - 19189271
PT. Eco Laundry Hijau Indonesia (Sragen)
BELLA
: 0858 -54584357

