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PEDOMAN KEAMANAN, KESEHATAN, DAN KESELAMATAN KERJA DAN LINGKUNGAN
DI SAPPK ITB

(Naskah ini dibuat untuk dapat dibacakan pada saat kegiatan akan dimulai)
Pada setiap acara kegiatan di ITB termasuk pada acara ini, kami dari UPT Keamanan, Kesehatan,
dan Keselamatan Kerja (K3G) dan Lingkungan berkewajiban untuk menyampaikan pedoman
keamanan dan K3 yang berlaku di lingkungan Kampus ITB, sebagai berikut:
1. Dimohon untuk menjaga kebersihan Gedung dan membuang sampah pada tempat sampah
yang telah disediakan.
2. Demi keamanan dihimbau untuk tidak meninggalkan barang tanpa pengawasan.
3. Tidak diperkenankan merokok di dalam Gedung ini dan di Kawasan Kampus ITB kecuali di
area merokok. Pastikan puntung rokok mati pada saat membuang ke tempat sampah.
4. Terkait standar protokol Kesehatan COVID-19, diwajibkan:
a. Setiap orang untuk melaksanakan Protokol 6 M (Memakai Masker sesuai standar
Kesehatan, Mencuci Tangan, Menjaga Jarak, Menjauhi Kerumunan, Membatasi Mobilisasi
dan Interaksi, dan Meghindari Makan Bersama).
b. Membatasi jumlah orang dalam satu ruangan berdasarkan syarat dan ketentuan sebesar
50% dan jarak minimal 1 m.
c. Setiap orang wajib membawa hand sanitizer, tisu basah, alat makan pribadi (sendok,
garpu, pisau dan lain-lain), botol minum (tumbler) pribadi, dan alat sholat pribadi.
d. Untuk menjaga kebersihan dan higienitas ruangan bersama-sama menggunakan hand
sanitizer dan tisu basah yang Anda bawa atau yang disediakan di ruangan. Ruangan akan
dibersihkan secara berkala oleh petugas dengan menggunakan pembersih dan disinfektan
dan diharapkan agar mengosongkan ruangan pada saat dilakukan pembersihan dan
penyemprotan disinfektan oleh petugas.
e. Setiap orang dilarang makan di dalam ruangan pada saat acara berlangsung.
f. Setiap orang tidak diperbolehkan meminjamkan perlengkapan pribadi kepada orang lain
dan tidak diperbolehkan meninggalkan perlengkapan pribadi untuk dicuci oleh petugas
SAPPK.
g. Setiap orang wajib saling mengingatkan satu sama lain untuk mematuhi protokol
kesehatan COVID-19 selama acara dan di dalam lingkungan kampus ITB.
5. Hadirin dimohon untuk memperhatikan letak pintu dan tangga darurat pada Gedung Labtek
IXB [Rujuk Gambar 1].
6. Jika mendengar alarm darurat dan/atau dalam kondisi darurat, dimohon dengan tertib
menuju pintu darurat, mengikuti jalur evakuasi dan berkumpul di titik kumpul ( assembly
point) dengan bimbingan petugas dan/atau panitia. Titik kumpul Gedung Labtek IXB terletak
di sebelah BARAT Gedung. [Rujuk Gambar 2]
7. Dalam keadaan darurat atau jika ada orang atau benda mencurigakan, silakan menghubungi
(022) 2500204 / Hotline UPT Layanan Kesehatan ITB (24 jam): 0812 9448 8766 atau
petugas keamanan terdekat.
Demikian pedoman ini disampaikan, dan kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan
kerjasamanya.
“UTAMAKAN KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA”
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SIRKULASI GEDUNG LABTEK IXB

Gambar 2
TITIK KUMPUL GEDUNG LABTEK IX B

