
 

NASIHAT TERKINI BAGI PARA PENATA LAKSANA RUMAH TANGGA (PLRT) ASING & MAJIKAN –PLRT 
DIHIMBAU UNTUK TINGGAL DIRUMAH PADA HARI –HARI ISTIRAHAT  

Pada tanggal 20 Maret 2020, Kementerian Kesehatan telah mengumumkan bahwa Singapura 
akan menerapkan langkah-langkah menjaga  jarak yang aman dengan lebih ketat untuk lebih 
mengurangi resiko penularan COVID-19 secara  lokal. Langkah-langkah tersebut bertujuan untuk  
membatasi kontak dekat dan kerumunan orang dalam jumlah yang besar dalam jangka waktu yang 
lama. 

2.  Penata Laksana Rumah Tangga(PLRT)  Asing juga diharapkan untuk mematuhi kebiasaan-
kebiasaan menjaga jarak yang aman pada hari-hari istirahat mereka. Kementerian Tenaga Kerja 
(MOM),Pusat untuk Karyawan Domestik (CDE) dan Asosiasi Penata Laksana Rumah Tangga Asing 
untuk Dukungan Sosial dan Pelatihan (FAST) ingin membagi langkah-langkah menjaga jarak sosial yang 
disarankan bagi para PLRT asing dan majikan sebagai berikut: 

Nasihat tentang hari-hari istirahat  

3. PLRT Asing disarankan untuk menghabiskan hari istirahat mereka di rumah selama periode 
ini. Bagi PLRT Asing yang ada urusan didorong untuk mengambil hari istirahat mereka pada hari kerja, 
ketika tempat umum lebih sepi. Jika PLRT setuju untuk menggunakan hari istirahat mereka berada di 
rumah, majikan tidak boleh menugaskan pekerjaan kepada mereka pada hari istirahat mereka. Jika 
PLRT setuju untuk meniadakan hari istirahat mereka, maka para majikan harus memberikan 
kompensasi sebagai pengganti hari istirahat. 

Menjaga jarak sosial pada hari-hari istirahat 

4.  Jika PLRT ingin menghabiskan hari istirahat mereka di luar, mereka harus: 

• Menghindari berkerumun dalam kelompok besar atau mengurangi menghabiskan waktu di tempat-
tempat seperti Lucky Plaza, City Plaza, Peninsula Plaza; 

• Menjaga kebersihan pribadi yang baik, mengurangi kontak secara fisik dengan tidak berjabatan 
tangan dan saling menjaga jarak yang  aman; dan 

• Menghindari berbagi makanan, minuman, dan barang-barang pribadi lainnya. 

Para majikan harus mengingatkan PLRT mereka tentang langkah-langkah di atas sebelum mereka 
keluar pada hari istirahat mereka. PLRT  juga harus mempraktikkan tanggung jawab sosial dengan 
memantau kondisi kesehatan mereka sendiri. Mereka harus berobat ke dokter jika merasa tidak sehat. 
Mereka tidak seharusnya keluar untuk mencegah penyebaran penyakit kepada orang lain. 

5.  Kami mendorong agar para majikan dan PLRT Asing saling mengadakan komunikasi terbuka 
khusunya pada masa-masa ini. Kunjungi situs web Departemen Kesehatan di www.moh.gov.sg untuk 
menerima perkembangan terkini secara teratur. 
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