Kesehatan dan
Pekerjaan Anda
INFORMASI KUNCI UNTUK PARA PEKERJA

Apa yang harus dilakukan seorang pekerja
jika ia mengalami demam atau gejalagejala lainnya?
Jika seorang pekerja menunjukan gejala-gejala seperti
batuk, demam, atau kesulitan bernafas (sesak nafas)
maka mereka harus menjauhi orang lain dan secepatnya
menghubungi hotline COVID-19 Qatar di nomor 16000.
Dalam keadaan darurat, pekerja harus menghubungi
ambulans dengan menelepon 999.

Apa yang harus dilakukan oleh seorang
pekerja jika ia tidak mempunyai kartu
kesehatan?
Selama krisis berlangsung, kepemilikan kartu kesehatan
dan/atau QID tidak diperlukan untuk melakukan tes dan/
atau menerima perawatan. Semua pelayanan diberikan
secara gratis oleh pemerintah.

Kapan seorang pekerja harus melakukan
isolasi-diri?
Seorang pekerja harus melakukan isolasi-diri dan
menghubungi hotline COVID-19 di nomor 16000, jika ia:
Æ Menunjukan gejala-gejala dari COVID-19, seperti
batuk, demam, atau kesulitan bernafas.
Æ Pernah melakukan kontak dengan siapapun yang
telah dinyatakan positif COVID-19, walaupun pada
saat kontak terjadi ia tidak menunjukan gejala
penyakit apapun.
Æ Baru kembali dari negara yang telah terkena wabah
secara meluas.
Untuk informasi lebih lanjut, silahkan lihat situs web
Kementerian Kesehatan Masyarakat www.moph.gov.qa/

Kapan para pekerja akan ditempatkan
dalam isolasi?
Seorang pekerja dapat ditempatkan dalam isolasi oleh
pemerintah yang berwenang, di saat menunggu hasil
tes mereka, jika mereka mempunyai kemungkinan
terkena COVID-19 (seperti menunjukan gejala-gejala
atau pernah melakukan kontak dengan siapapun yang
telah terinfeksi COVID-19).

Apa yang akan terjadi jika seorang
karyawan dinyatakan positif COVID-19?
Seorang karyawan yang dinyatakan positif COVID-19,
akan dikarantina di pusat penanganan di area Mukainis
dan akan disediakan segala perawatan medis, makanan
dan penginapan yang diperlukan secara gratis.

Siapa yang bertanggung jawab untuk
mengatur isolasi atau karantina untuk para
pekerja di sebuah tempat tinggal bersama?
Tim medis khusus yang bekerja dibawah pengawasan
Komite Tertinggi untuk Manajemen Krisis, dibawah
Kementerian Kesehatan Masyarakat bertanggung
jawab untuk mengatur perawatan isolasi dan karantina
pekerja. Pemberi kerja tidak bertanggung jawab untuk
mengatur isolasi dan karantina dari para pekerja.

Apakah para pekerja yang tidak mempunyai
QID yang masih valid akan dapat menerima
perawatan jika diperlukan?
Semua pekerja apapun statusnya akan menerima semua
perawatan yang diperlukan secara gratis, dan pekerja
yang tidak memiliki QID dapat menerima perawatan.
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Apakah para pekerja akan tetap
menerima gaji pada saat mereka diisolasi,
dikarantina atau dirawat?
Para pekerja yang diisolasi, dikarantina atau dirawat tetap
akan dibayarkan gaji pokok dan tunjangan-tunjangan
mereka terlepas dari apakah mereka berhak atas cuti sakit.

Apakah para pekerja yang dipekerjakan
di sektor-sektor usaha yang telah
diinstruksikan oleh pemerintah agar
layanannya dilakukan penutupan akan
tetap mendapatkan gaji pokok mereka
dan tunjangan-tunjangan lainnya seperti
makanan dan akomodasi?
Ya, semua pekerja tetap harus menerima gaji pokok dan
tunjangan-tunjangan dari pemberi kerja mereka.

Apakah kontrak-kontrak para pekerja
dapat dihentikan pada saat krisis?
Para pemberi kerja mempunyai hak untuk menghentikan
kontrak-kontrak kerja. Bagaimanapun, penghentian
pekerjaan atau kontrak kerja tersebut harus dilaksanakan
secara utuh sesuai dengan ketentuan Undang-undang
Ketenagakerjaan dan Peraturan hukum terkait dengan
kontrak, termasuk memperhatikan periode atau tenggat
waktu pemberitahuan informasi sebelum penghentian
kontrak kerja dan pembayaran atas semua hak-hak yang
masih tertunda termasuk tiket untuk kembali ke negara asal.

Dapatkah para pekerja diminta untuk
menggunakan cuti tahunan atau
mengambil cuti yang tidak dibayar untuk
menutupiperiode saat mereka tidak
dapat bekerja atau karena perusahaan
menawarkan untuk mengurangi layanannya?
Penting bagi semua pihak untuk saling bekerjasama pada
periode ini untuk meminimalisir kerugian demi kepentingan
kedua belah pihak, dengan mengedepankan kesinambungan
bisnis dan pekerjaan untuk jangka waktu yang lama. Maka
dari itu, para pemberi kerja dan para pekerja dapat saling
menyetujui atau melalui kesepakatan bersama bahwa
para pekerja dapat mengambil cuti yang tidak dibayar atau
menggunakan cuti tahunan, jika bisnis diberhentikan dan
pekerja tidak ditugaskan untuk bekerja. Bagaimanapun, para

pemberi kerja tetap harus memberikan segala hak-haknya,
termasuk akomodasi dan makanan.

Jika para pekerja berada di luar negeri dan
tidak dapat kembali bagaimana hal ini akan
mempengaruhi status pekerjaan mereka?
Pemberi kerja dan pekerja harus mendiskusikan kondisikondisi pekerjaandan hak-haknya. Pekerja berhak untuk
menolak segala perubahan terhadap kontrak. Dalam kasus
penghentian pekerjaaan atau pemutusan kontrak kerja,
hal ini harus disesuaikan secara utuh dengan ketentuan
Undang-undang Ketenagakerjaan a dan Peraturan
hukum terkait kontrak, termasuk memperhatikan periode
atau tenggat waktu pemberitahuan informasi sebelum
penghentian kontrak kerja dan pembayaran atas semua
hak-hak yang masih tertunda

Apakah Visa dan QID diperpanjang secara
otomatis jika masa berlaku habis selama
periode layanan pemerintah dikurangi?
Untuk memperpanjang visa (atau untuk mengecek
statusnya) ikuti link berikut ini:
https://portal.moi.gov.qa/visitvisaextension
Untuk memperpanjang QID (atau untuk mengecek
statusnya) silahkan menggunakan Metrash2
Silahkan lihat situs web Kementerian Dalam Negeri
untuk informasi terbaru.

Apakah kondisi yang sama dapat
diberlakukan untuk pekerja rumah tangga
yang dipekerjakan di rumah?
Semua informasi diatas diberlakukan secara sama
untuk para pekerja rumah tangga yang dipekerjakan di
rumah-rumah.

Jika para pekerja mempunyai keluhan
atau masalah mengenai pekerjaan, hakhakataupun akomodasi mereka apa yang
dapat mereka lakukan?
Para pekerja harus menghubungi Kementerian
Administrasi Pembangunan, Ketenagakerjaan dan
Sosial di nomor 16008 atau melalui email di
info@adlsa.gov.qa

