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KEMENKES SOSIALISASIKAN K3 LEWAT FOTO
DIPUBLIKASIKAN PADA : JUMAT, 08 FEBRUARI 2019 00:00:00, DIBACA : 1.644 KALI

Jakarta, 8 Februari 2019

Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga Kementerian Kesehatan RI mensosialisasikan pentingnya Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) melalui lomba foto
bertema alat pelindung diri (APD).
Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat dr. Kirana Pritasari, MQIH mengatakan pentingnya kesehatan dan keselamatan kerja agar para pekerja dapat
mensejahterakan keluarganya.
''Dalam bekerja jangan hanya berorientasi pada penghasilan, tapi kesehatan dan keselamatan harus diperhatikan,'' katanya pada pemberian hadia lomba foto K3.
Kesehatan merupakan faktor terpenting dalam bekerja karena menentukan produktivitas dan hasil kerja. Kelola stres misalnya, pekerja dengan kebiasaan
mengelola stres, dalam mengerjakan pekerjaan sebanyak apapun tetap selesai dengan hasil yang baik.
Dirjen Kirana menambahkan apa yang ingin disosialisasikan kepada masyarakat harus dilakukan terlebih dahulu oleh pribadi masing-masing.
''Kita awali dari diri kita sendiri, kita lakukan apa yang akan kita sosialisasikan kepada masyarakat terutama soal kesehatan dalam bekerja. Harus mulai dari diri
sendiri,'' tambahnya.
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Hal lain yang dapat menjaga kesehatan kerja tidak hanya pada kesehatan fisik, tapi hubungan harmonis antar pekerja, baik dengan atasan atau bawahan. Hatihati dalam menggunakan peralatan kerja agar tidak terjadi hambatan saat bekerja.
Kali ini, Kemenkes ingin mensosialisasikan pentingnya K3 melalui lomba foto dengan tema alat pelindung diri (APD). Ada 150 foto yang diterima panitia lomba dan
dipilih 3 pemenang, juara 1 eddy susanto dengan judul APD2, juara 2 Ditab Adis dengan judul Smart and Protected, dan juara 3 Melida Renpolita dengan judul
APD Penjamah Makanan.
Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat, Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Halo Kemkes
melalui nomor hotline 1500-567, SMS 081281562620, faksimili (021) 5223002, 52921669, dan alamat email kontak[at]kemkes[dot]go[dot]id.
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