26 March 2020

TINDAKAN LEBIH LANJUT UNTUK MEMBUBARKAN AND MENCEGAH KERUMUNAN PLRT ASING
Majikan yang terhormat,
Pada tanggal 21 Maret 2020, Kementerian Tenaga Kerja (MOM), Pusat untuk Karyawan
Domestik (CDE) dan Asosiasi Penata Laksana Rumah Tangga Asing untuk Dukungan Sosial dan
Pelatihan (FAST)mengeluarkan nasihat bersama yang telah direkomendasikan kepada para pekerja
rumah tangga asing (PLRT) asing dan majikan tentang langkah-langkah menjaga jarak yang aman.
2.
Pada tanggal 24 Maret 2020, Satuan Tugas antar Kementerian mengumumkan langkahlangkah yang lebih ketat pada tingkat nasional untuk mengurangi penyebaran COVID-19 lebih lanjut.
3.
Karena PLRT asing tinggal di dalam rumah tangga kita dan ada beberapa dari mereka yang
mengambil peran penting dalam merawat anak-anak yang masih muda dan manula, maka MOM akan
mengambil langkah-langkah lebih lanjut untuk melindungi keluarga-keluarga.
Nasihat tentang hari libur PLRT Asing
4.
Mengingat langkah-langkah menjaga jarak yang lebih ketat yang dilakukan di tingkat nasional,
PLRT Asing sangat disarankan untuk menghabiskan hari istirahat mereka di rumah selama periode ini.
PLRT Asing yang ada urusan penting dihimbau untuk mengurangi waktu diluar dan segera pulang ke
rumah begitu mereka menyelesaikan urusan mereka. PLRT Asing juga harus selalu mengamati
kebersihan pribadi yang baik dan mengurangi kontak fisik dengan tidak bersalaman atau berbagi
makanan, dan menjaga jarak yang aman antara satu dengan yang lain.
5.
Ketika PLRT Asing bertemu di dalam ruangan yang tertutup, mereka harus mematuhi
peraturan terbaru tentang jumlah orang dalam kerumunan. Mereka harus menghindari berkumpul di
tempat-tempat umum, atau mengunjungi tempat-tempat ramai termasuk Lucky Plaza, City Plaza dan
Peninsula Plaza.
6.
Karena pertemuan diluar ruangan/ outdoor diantara PLRT Asing lebih cenderung dalam
jumlah yang besar, MOM akan mengambil tindakan untuk membubarkan mereka sebagai tindakan
pencegahan tambahan. MOM akan meningkatkan pemeriksaan di lapangan. PLRT Asing yang tidak
bekerja sama akan dicabut izin kerjanya
7.
Para majikan diingatkan untuk memberitahukan PLRT Asing anda tentang nasihat di atas. Para
majikan harus mengetahui ke mana PLRT asing mereka pergi pada hari istirahat mereka, dan meminta
mereka pulang setelah menyelesaikan urusan mereka.

Pengaturan tentang hari istirahat
8.

Para majikan diingatkan untuk memperhatikan hal-hal berikut:
• Jika PLRT setuju untuk menghabiskan hari istirahat mereka di rumah, para majikan tidak
boleh menugaskan mereka bekerja pada hari istirahat mereka.
• Jika PLRT setuju untuk meniadakan hari istirahat mereka, maka para majikan harus
memberikan kompensasi sebagai pengganti hari istirahat.

9.
Tanggung jawab sosial secara keseluruhan sangat penting dalam memperlambat transmisi
COVID-19. Kami mendesak para majikan dan PLRT Asing untuk bekerja sama dengan kami dalam
mengatasi COVID-19.
10.
Kunjungi situs web Departemen Kesehatan di www.moh.gov.sg secara teratur untuk
menerima perkembangan yang terkini .

