
ADAPTASI KEBIASAAN BARU (AKB)
          DI SARANA/ TEMPAT 
                  PENGELOLAAN PANGAN

Restaurant



A. BAGI PENGELOLA

ADAPTASI KEBIASAAN BARU
di Sarana/ Tempat Pengelolaan Pangan

AKB

(Restoran)

Sebelum memasuki Gedung, karyawan diwajibkan untuk mencuci tangan terlebih dahulu.

Pengukuran suhu tubuh dilakukan oleh security kepada setiap karyawan dan 
pengunjung serta  menggunakan hand sanitizer sebelum memasuki ruangan Restoran/ 
Rumah Makan.

Karyawan dibagian produksi diwajibkan mengganti pakaian dan menggunakan Alat 
Pelindung Diri  (Hairnet, masker dll).

Pastikan pengunjung dan karyawan sehat

Menyediakan sarana cuci tangan/ hand sanitizer  di pintu masuk 

Jarak kursi antar konsumen minimal 1 meter dan diberi tanda untuk menjaga jarak

Penyediaan hand sanitizer dan tissue di meja makan

1.
2.

3.
4.

5.
6.

7.
Bungkus dgn tissue sendok dan garpu di meja makan8.

Upayakan melakukan Pembayaran Non Tunai9.
Kapasitas restoran maksimal diisi oleh pengunjung sekitar 50%10.

Tempat sampah terpilah dan tertutup11.
Lakukan desinfeksi  3 kali sehari khususnya pada area yang
sering disentuh bersama  (setiap 4 jam)12. 1



B. BAGI PENGGUNA / KONSUMEN

ADAPTASI KEBIASAAN BARU
di Sarana/ Tempat Pengelolaan Pangan

AKB

(Restoran)

Pastikan dalam kondisi sehat.

Selalu gunakan masker bila sedang tidak makan.

Selalu cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan hand sanitazer.

Upayakan tidak menyentuh wajah dan permukaan/fasilitas di restoran.

Pilih menu makanan yang bergizi. 

Melakukan Physical distancing dan menjaga daya tahan tubuh.

Buang sampah masker ke tempat sampah khusus yang disediakan.

1.
2.

3.
4.

5.
6.

7.
Menjaga kebersihan diri. 8.

Upayakan melakukan Pembayaran Non Tunai.9.
Membayar secara non tunai. 10.
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A. BAGI PENGELOLA

ADAPTASI KEBIASAAN BARU
di Sarana/ Tempat Pengelolaan Pangan

AKB

(Cathering / Jasa Boga)

Karyawan Catering/ Jasa boga harus dalam keadaan sehat.

Sediakan sarana Cuci Tangan Pakai Sabun.

Pengelola dan penjamah makanan wajib memakai masker.

Lakukan pengukuran suhu tubuh menggunakan thermo gun.

Lakukan physical distancing.

Karyawan di bagian produksi/dapur wajib mengunakan pakaian khusus untuk 
bekerja/ Alat Pelindung Diri (seperti celemek, tutup kepala, sarung tangan 
dan sepatu kerja).

Tempat sampah terpilah dan khusus untuk pembuangan masker.

1.
2.

3.
4.

5.
6.

7.
Tempat sampah terpilah dan tertutup.8.

Lakukan desinfeksi 3x sehari khususnya pada area 
yang sering disentuh bersama (tiap 4 jam).

9.
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B. KONSUMEN/ PELANGGAN

ADAPTASI KEBIASAAN BARU
di Sarana/ Tempat Pengelolaan Pangan

AKB

(Cathering / Jasa Boga)

Pastikan konsumen dalam kondisi sehat.

Selalu gunakan masker bila datang ke kantor manager catering/ order.

Selalu cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau
cairan pencuci berbasis alcohol/ hand sanitaizer; bila memasuki
area kantor/ gedung catering.

Jangan menyentuh area wajah.

Lakukan physical distancing. 

Buang sampah masker ke tempat sampah khusus 
yang disediakan.

Menjaga kebersihan diri. 

1.
2.

3.

4.
5.

6.
7.

Membayar secara non tunai.8.
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A. BAGI PENGELOLA

ADAPTASI KEBIASAAN BARU
di Sarana/ Tempat Pengelolaan Pangan

AKB

(Makanan Jalanan)

Perhatikan informasi terkini serta himbauan dan instruksi Pemerintah Pusat dan Daerah 
terkait COVID-19 di wilayahnya, serta memperbaharui kebijakan dan prosedur terkait COVID-19 
sesuai dengan perkembangan terbaru Adaptasi Kebiasaan Baru.

Sediakan sarana CTPS dengan air mengalir dan sabun atau pencuci tangan berbasis 
alkohol di lokasi strategis seperti  diarea dekat tempat lapak/ gerobak makanan jumlah 
yang cukup.

Setiap akan melakukan pengelolaan makanan/ pelayanan makanan wajib menggunakan 
masker dan menggunakan face shield untuk perlindungan ekstra jika tiba-tiba bersin 
atau batuk.

Setiap akan melakukan pengelolaan makanan/ pelayanan makanan wajib mencuci 
tangan/ atau menggunakan hand sanitazer.

Tutup makanan dagangan untuk menghindari kontaminasi.

Mewajibkan melakukan Physical Distancing saat antri 
memesan dan mengambil makanan.

Tidak bersentuhan pada saat menyerahkan makanan.

1.

2.

3.

4.
5.

6
7.

Membayar dengan menyimpan uang di dekat lapak dan 
jika ada kembalian pembeli menyediakan/ menyetorkan 
tempat kembalian uang.

8.
5



B. BAGI PENGGUNA/ KONSUMEN

ADAPTASI KEBIASAAN BARU
di Sarana/ Tempat Pengelolaan Pangan

AKB

(Makanan Jalanan)

Pengunjung dalam keadaan sehat.

Wajib memakai masker. 

Physical distancing 1-2 meter menunggu pada saat antri memesan ataupun mengambil 
pesanan makanan.

Wajib cuci tangan dengan air dan sabun atau pencuci tangan berbasis alcohol/ 
hand sanitazer di sekitar area pedagang makanan.

Memakai sarung tangan untuk menerima uang pengambalian atau menyediakan wadah/ 
dompet untuk menerima pengembalian uang.

1.
2.

3.
4.

5.
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