SOALAN LAZIM (FAQ)
BERKAITAN PERINTAH KAWALAN PERGERAKAN
KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA
BILANGAN 7
JABATAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN (JKKP)
Kemaskini Soalan Lazim (FAQ) Berkaitan Perintah Kawalan Pergerakan Kementerian
Sumber Manusia Bilangan 6 (6 OKTOBER 2020) dan
25. Sijil kompetensi saya sebagai AGTES tamat semasa tempoh PKP dan saya
tidak dapat memperbaharui sijil tersebut?
AGTES yang tamat tempoh sah laku sijil kompetensinya dalam tempoh PKP / PKPP
/ PKPB bermula 18 Mac 2020 adalah dianggap dilanjutkan secara automatik
sehingga 31 Disember 2020.
26. Bagaimana untuk saya maklumkan notifikasi di atas kepada JKKP?
Soalan tidak terpakai untuk PKPP selepas 31 Ogos 2020.
27. Selepas tamat tempoh PKP, adakah AGTES boleh meneruskan kerja saya?
AGTES yang tamat tempoh sah sijilnya dalam tempoh PKP / PKPP / PKPB,
dibenarkan meneruskan aktiviti kerja sehingga 31 Disember 2020. Pada masa yang
sama, AGTES dikehendaki untuk hadir kursus ulangkaji AGTES jika sijil kelayakan
kursus telah tamat tempoh dan mengemukakan permohonan pembaharuan
pendaftaran melalui sistem MyKKP.
28. Adakah AGTES yang telah tamat tempoh pendaftaran sebelum tempoh PKP
dibenarkan menjalankan kerja?
Tidak dibenarkan. Lanjutan secara automatik ini hanya untuk AGTES yang tarikh
sijil pendaftarannya tamat semasa tempoh 18 Mac 2020 hingga 30 September
2020.
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29. Kursus refresher AGTES tidak dapat dihadiri atau dibatalkan kerana PKP.
Adakah pembaharuan OYK AGTES boleh dibuat tanpa sijil kursus refresher?
Tidak boleh. AGTES perlu mendapatkan sijil kursus refresher AGTES terlebih
dahulu sebelum membuat permohonan pembaharuan.
30. Kad Perakuan AESP saya tamat semasa tempoh PKP dan saya tidak dapat
hadiri kursus refresher AESP.
Kad Perakuan AESP yang tamat tempoh sah semasa tempoh PKP / PKPP / PKPB
adalah dianggap dilanjutkan secara automatik sehingga 31 Disember 2020.
31. Bagi AESP, adakah saya perlu maklumkan kepada JKKP?
Tidak perlu. Majikan bertanggungjawab memastikan pematuhan program masuk
ruang terkurung yang ditetapkan di bawah Tataamalan Industri Bekerja Selamat di
Dalam Ruang Terkurung 2010 dipenuhi sebelum memberi kebenaran kepada AESP
menjalankan kerja.
32. Adakah Pusat Pengajar (AESP/AGTES) boleh menjalankan latihan sepanjang
tempoh PKP?
Pusat Pengajar dibenarkan menjalankan latihan sepanjang tempoh PKPP.
Walaubagaimanapun, Pusat Pengajar (AESP / AGTES) hendaklah mematuhi
segala SOP yang telah dikeluarkan oleh MKN dan mengambil langkah kawalan
yang sewajarnya bagi mengelak risiko serta pendedahan kepada jangkitan COVID19. Pusat Pengajar juga bertanggungjawab memastikan keselamatan dan
kesihatan pekerjaan (KKP) bagi semua individu yang terlibat termasuk staff, tenaga
pengajar dan peserta.
33. Kelulusan Pusat Pengajar (AESP/AGTES) yang dikendalikan oleh syarikat
saya tamat semasa tempoh PKP. Apa yang perlu saya lakukan?
Dalam tempoh PKPP, Pusat Pengajar (AESP / AGTES) boleh mengemukakan
permohonan pembaharuan melalui manual (pos atau serahan tangan) kepada
Bahagian Higien Industri dan Ergonomik (BHIE), JKKP.

Sebarang pertanyaan lanjut berkenaan AGTES / AESP, boleh berhubungi dengan
Bahagian Higien Industri Dan Ergonomik (BHIE) di talian 03 - 8886 5616 / 03 -8886
5368 / 03 – 8886 5362
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