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SEBELUM KEGIATAN

KESIAPAN KEDATANGAN PESERTA

1. Pastikan Pengemudi dalam keadaan Sehat
2. Tempat Sampah bersih tersedia di dalam kendaraan
3. Sediakan Masker secukupnya
4. Melakukan Safety Induction kepada peserta:

a. Tidak ada peserta yang demam, batuk atau flu
b. Membuang sampah pada tempatnya
c. Tidak merokok
d. Tidak Meludah di sembarang tempat
e. Menghindari menyentuh Area wajah yang tidak perlu

5. Minta penyedia layanan Transportasi untuk melakukan pembersihan menggunakan desinfektan terutama 
sebelum dan setelah mengangkut Peserta

6. Siapkan Vitamin C yang bisa dibagikan kepada Peserta Kegiatan
7. Pastikan Anda menyiapkan Ruang Isolasi. Seperti pos pemeriksaan kesehatan, ruang transit dan petugas 

kesehatan di setiap acara besar.
8. Pajang poster mengenai pentingnya cuci tangan dan tata cara cuci tangan yang benar
9. Pastikan tempat umum dan transportasi memiliki akses untuk cuci tangan dengan sabun dan air atau pencuci 

tangan berbasis alkohol
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SEBELUM KEGIATAN

KESIAPAN PROVIDER OUTBOUND

1. Minta setiap Peserta menyerahkan Riwayat Medis standar sebagai langkah antisipasi sebelum kegiatan 
berlangsung. 

2. Melakukan screening awal melalui pemeriksaan suhu tubuh dan orang dengan gejala pernapasan seperti 
batuk/flu/sesak napas.

3. Jika pada saat acara, ada peserta yang sakit segera dilakukan pemeriksaan, jika kondisinya memburuk, 
pindahkan ke ruang transit dan segera rujuk ke RS rujukan.

4. Memastikan peserta yang tidak sehat dan memiliki riwayat perjalanan dari negara dengan transmisi lokal 
COVID-19 dalam 14 hari terakhir tidak menghadiri acara. 

5. Hal ini dapat diinformasikan melalui pemberitahuan kepada PIC Klien/Tamu minimal H-14
6. Melakukan Screening area Outbound Cek Kebersihan lingkungan Kegiatan Outbound sebelum Peserta tiba di 

Lokasi.
7. Memastikan lokasi acara indoor memiliki sirkulasi udara yang baik dan memiliki fasilitas memadai untuk mencuci 

tangan.
8. Memastikan ketersediaan sabun dan air untuk mencuci tangan atau pencuci tangan berbasis alkohol.
9. Meningkatkan frekuensi pembersihan area yang umum digunakan, seperti kamar mandi, meeting room, dan area 

makan terutama pada jam padat aktivitas.
10. Pastikan Tim Outbound Anda tidak ada yang sakit dan dalam keadaan suhu tubuh normal
11. Informasikan dan Koordinasikan dengan fasyankes terdekat tentang kegiatan Outbound Anda beserta jumlah 

peserta yang terlibat 
12. Pesan menu yang mengandung 4 Sehat 5 Sempurna dan Angka Kecukupan Gizi bagi Peserta selama kegiatan
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SAAT KEGIATAN

PELAKSANAAN OUTBOUND

1. Jika selama acara berlangsung, terdapat staf atau peserta yang sakit maka tidak melanjutkan kegiatan dan 
segera memeriksakan diri ke fasyankes.

2. Jika pada saat acara mengalami demam atau gejala pernapasan seperti batuk/flu/sesak napas maka tidak 
melanjutkan kegiatan dan segera memeriksakan diri ke fasyankes.

3. Individu yang sehat tidak perlu memakai masker.
4. Tim Kerja & Peserta harus menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) seperti mencuci tangan secara 

teratur menggunakan air dan sabun atau pencuci tangan berbasis alkohol serta menghindari menyentuh area 
wajah yang tidak perlu.

5. Hindari berjabatan tangan dengan tim kerja / peserta acara lainnya, dan pertimbangkan untuk mengadopsi 
alternatif bentuk sapa lainnya.

6. Selalu Pantau kondisi Fisik dan Mental Peserta Sesaat Sebelum dan Sesudah Kegiatan. Melalui Cek Suhu Tubuh 
adalah langkah yang paling mudah dan dasar untuk dilakukan.

7. Review kembali Rundown yang Anda buat dan deteksi kembali aktivitas-aktivitas yang dapat membuat Peserta 
kegiatan Outbound menjadi sangat kelelahan.

8. Ada baiknya menambah jam Istirahat Peserta Kegiatan agar tetap Prima
9. Non Aktifkan sementara waktu anggota tim kerja yang sedang sakit. 

10. Non Aktifkan peserta yang sedang sakit dan segera lakukan tindakan evakuasi standar sesuai First Aid 
Management dari masing-masing Provider

11. Baiknya setiap pagi Peserta & Tim Kerja mendapat tambahan Suplemen Vitamin C
12. Promosikan Cuci Tangan Secara Teratur Dan Menyeluruh serta Mensosialisasikan Etika Batuk/bersin
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SESUDAH KEGIATAN

SETELAH KEGIATAN OUTBOUND SELESAI

1. Sebelum pulang, pantau kembali kondisi peserta dan anggota tim kerja, cara paling mudah adalah dengan cek 
suhu tubuh.

2. Bersihkan kembali area Outbound / Kegiatan dari Sampah-sampah yang ada.
3. Minta Pemilik Lahan / Pemilik Transportasi untuk melakukan pembersihan menggunakan desinfektan
4. Jalin komunikasi dengan PIC Klien / Tamu sampai maksimal H+30 untuk updating info apakah peserta yang telah 

mengikuti Outbound ada yang sakit. Apabila Terdapat info ada yang sakit, segera lakukan Tracing Tim Kerja Anda 
dan cek kesehatan Tim Kerja Anda. Disarankan untuk segera memeriksakan diri ke fayankes terdekat

5. Apabila Terdapat Tim Kerja Anda yang Sakit setelah kegiatan maupun H+1 sampai H+14, minta ybs untuk 
memeriksakan diri ke fayankes terdekat. Pantau terus kondisi terbaru-nya. Untuk kemudian bisa segera 
melaporkan kepada PIC Klien/Tamu terakhir Anda Berkegiatan Outbound untuk updating info. Sedangkan untuk 
Tim Kerja yang lain, lakukan Pemantauan dan disarankan untuk memeriksakan diri ke fayankes terdekat 
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