I U F : U N I T I N G F O O D , FA R M & H O T E L W O R K E R S W O R L D W I D E
8 RAMpE DU pONT-ROUGE

|

1213 pETIT-LANcy

|

SWITzERLAND

|

IUF@IUF.ORG

TUNTUTAN IUF Covid-19: MAKANAN DAN MINUMAN
Ketika COVID-19 menyebar ke seluruh dunia, salah satu pertanyaan
penting untuk pemerintah dan masyarakat adalah – apakah kita
memiliki cukup makanan? Di beberapa negara, buruh yang bekerja
dalam bidang makanan dan minuman (food and beverage [F&B]) telah
ditetapkan sebagai pihak yang sangat penting peranannya. Pabrik
makanan tetap buka dan beroperasi sepanjang waktu untuk menjaga
pasokan.
Protokol yang ketat harus ada untuk melindungi buruh dan memastikan
keamanan pangan. Banyak perusahaan, terutama perusahaan
transnasional sudah mengeluarkan protokol COVID-19. Buruh
di perusahaan kecil dan menengah juga harus dilindungi.
Dokumen ini menjelaskan satu set tuntutan serikat buruh untuk
melindungi buruh makanan dan minuman dan untuk menyelamatkan
nyawa banyak orang dalam perjuangan untuk mengendalikan
penyebaran COVID-19.

PENGUSAHA
Semua tempat kerja sektor F&B harus membuat
rencana untuk menangani COVID-19. Rencana ini harus
didiskusikan antara manajemen dan serikat.
Pengusaha harus:

1. Memastikan buruh dapat bekerja dengan jarak 2 meter (6.5

kaki) terpisah satu sama lain sepanjang hari kerja. Hal ini
mungkin dilakukan melalui modifikasi pada organisasi kerja,
jadwal kerja dan jam istirahat. Mungkin perlu ada perubahan
pada desain stasiun kerja seperti pemasangan plastik perspex,
kaca plexi atau material serupa untuk melindungi buruh agar
tidak saling menulari. Mengurangi kecepatan dan jumlah
produk dalam satu line produksi akan membantu memastikan
terciptanya jarak 2 meter antarburuh.

2. Menyediakan tempat cuci tangan dan hand sanitizer yang

memadai dan menambah jam istirahat agar mencuci tangan
menjadi bagian dari rutinitas kerja.

shift dan lembur dengan serikat buruh.
3. Menegosiasikan
Pandemi ini bukan alasan memberlakukan kerja paksa atau
membuat kesehatan buruh dalam risiko melalui jam kerja
berlebihan.

4. Memastikan pembersihan dan sanitasi tempat kerja secara

teratur, termasuk kamar kecil dan ruang makan siang. Semua
permukaan yang digunakan bersama (seperti, meja kerja,
pegangan pintu, pegangan tangan dan keyboard) harus
dibersihkan secara teratur.

5. Menyediakan peralatan perlindungan pribadi (APD) yang

sesuai – meskipun begitu hal ini tidak boleh mengganti
aturan menjaga jarak aman antarburuh. Dalam beberapa
kasus, APD mungkin perlu dikenakan untuk waktu yang
singkat ketika kontak dekat tidak terhindarkan, contohnya
buruh bagian pemeliharaan saling membantu menangani
sebuah mesin. Dalam kasus tersebut, pelatihan menggunakan APD harus disediakan dan peralatan tersebut
harus digunakan dengan baik. Masker harus diganti secara
teratur.

6. Memajang protokol tempat kerja yang sudah disepakati

pada papan pengumuman dalam bahasa yang dapat dimengerti semua buruh dan memelihara komunikasi regular.

7. Membuat pengaturan perjalanan yang aman dari dan ke

tempat kerja untuk mengurangi risiko terpapar COVID-19.

8. Menegosiasikan tunjangan penitipan anak untuk memastikan
buruh yang harus bekerja selama pandemi dapat memiliki
akses ke fasilitas penitipan anak yang memadai.

9. Mempekerjakan langsung buruh sementara yang dibutuhkan
untuk mengganti buruh yang sakit dan/atau akibat adanya
penambahan kebutuhan alih-alih mempekerjakan buruh
melalui agensi. Buruh sementara ini harus mendapat pelatihan
yang sesuai termasuk pelatihan khusus terkait dengan
tindakan COVID-19.

TUNTUTAN IUF Covid-19: MAKANAN DAN MINUMAN
PEMERINTAH
1. Karena memastikan pasokan pangan yang memadai

adalah kewajiban pemerintah, pemerintah harus
bekerja dengan serikat buruh dan pengusaha untuk
memastikan bahwa sektor makanan dan minuman
mampu mempertahankan pasokan tanpa membahayakan kesehatan dan keselamatan tenaga kerjanya.

2. Pemerintah harus mengakui risiko pekerjaan dan

potensi kesulitan ekonomi ekstrem yang dihadapi
buruh. Pemerintah harus berkolaborasi dengan serikat
dan pengusaha untuk memperkenalkan langkah
perlindungan pekerjaan dan pendapatan untuk
mengurangi risiko tersebut.

Berurusan dengan penyakit
Sistem pengujian COVID-19 tidak memadai di sebagian
besar negara. Setiap orang yang memiliki gejala virus
korona seharusnya dapat dites dan tidak bekerja hingga
hasil tes menunjukkan hasil negatif. Jika tes memungkinkan, maka itu harus dinegosiasikan sebagai bagian dari
protokol kerja. Meskipun tes membantu pencegahan
penyebaran penyakit, itu tidak menjamin keamanan
tempat kerja. Di mana ada penularan penyakit di
masyarakat secara luas, pendekatan terbaik adalah agar
semua orang menganggap diri mereka berpotensi
menularkan.

BADAN-BADAN PBB
1.

FAO, ILO dan WHO adalah badan-badan PBB yang
bertanggung jawab untuk ketersediaan makanan, serta
kondisi kerja dan kesehatan buruh harus bekerja sama
untuk memastikan buruh di sektor makanan dan minuman
yang digolongkan sebagai esensial memiliki kondisi kerja
yang layak.

2.

FAO, ILO dan WHO harus mengikutsertakan serikat buruh
dalam pengembangan dan implementasi panduan global
untuk memastikan keamanan pangan global.

Seseorang tidak harus bekerja jika merasa tidak sehat.
Hal ini lebih penting dalam masa pandemi dibandingkan
pada kondisi normal. Bekerja saat kondisi tubuh tidak
sehat dapat mengancam nyawa orang lain. Meskipun
jika penyakitnya bukan COVID-19, penyebaran penyakit
di saat seperti ini melemahkan sistem kekebalan tubuh
orang lain dan menambah beban ekstra pada layanan
kesehatan.
Buruh berusia di atas 65 tahun atau memiliki kondisi
kesehatan mendasar seperti penyakit jantung, kanker,
diabetes atau penyakit pernapasan, atau memiliki sistem
kekebalan tubuh yang lemah, merupakan yang paling
berisiko mengalami sakit kritis atau sekarat karena tertular
COVID-19. Jika para buruh ini tidak dapat sepenuhnya
menjalani isolasi fisik, mereka harus cuti. Negosiasi cuti
berbayar untuk para buruh ini adalah prioritas.

