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Periode 13 - 17 April 2020
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No

Judul

Deskripsi Regulasi Teknis

1

Draft Commission Implementing
Regulation concerning the nonrenewal of the approval of the
active substance mancozeb in
accordance with Regulation (EC)
No 1107/2009 of the European
Parliament and of the Council
concerning the placing of plant
protection products on the
market and amending the
Annex to Commission
Implementing Regulation (EU)
No 540/2011.
G/TBT/N/EU/712

European Union

Rancangan Peraturan Pelaksana Komisi ini menetapkan bahwa persetujuan terhadap zat aktif
mancozeb tidak akan diperbarui kembali sesuai dengan Peraturan (EC) No 1107/2009. Otorisasi
yang ada dari produk-produk perlindungan tanaman yang mengandung mancozeb akan ditarik
dan produk-produk tersebut kemudian tidak dapat lagi dijual di pasar. Persetujuan non
pembaruan tersebut didasarkan pada penilaian ilmiah yang dilakukan berdasarkan Peraturan
(EC) No 1107/2009 oleh para ahli dari Negara Anggota Uni Eropa dan Otoritas Keamanan
Makanan Eropa (EFSA). Keputusan ini hanya menyangkut penempatan produk mancozeb dan
perlindungan tanaman. Setelah tidak diperpanjangnya persetujuan dan berakhirnya semua
masa tenggang untuk stok produk yang mengandung zat ini, Pemerintah UE akan mengambil
tindakan terpisah untuk menurunkan semua MRL yang ada hingga batas kuantifikasi dan
pemberitahuan terpisah akan dibuat sesuai dengan prosedur SPS. Segera setelah MRL yang
diturunkan akan berlaku (diharapkan pada kuartal ketiga 2020) bahan makanan dengan tingkat
mancozeb yang lebih tinggi tidak lagi dapat dijual di pasar UE.

https://members.wto.org/crnattachments/20
20/TBT/EEC/20_2778_00_e.pdf

2

Proposal for Amendments to
the Inspection Requirements
for Eye Protector for Welding
Filter for Welding Face Shield
Welding Face Shield and Eye
Protector of Ultraviolet Filtering
Infrared Filtering Sunglare Filter
for Industrial Use and Ocular
without Filtering Effect
G/TBT/N/TPKM/411

Chinese Taipei

Proposal ini akan mengadopsi standar inspeksi yang direvisi untuk pelindung mata untuk
menutupi pelindung wajah. Prosedur penilaian kesesuaian adalah Skema Sertifikasi Produk
(RPC) (Modul II + IV II + V atau II + VII) atau Skema Inspeksi Batch-by-Batch. Pelindung mata
harus melalui inspeksi wajib berdasarkan UU Inspeksi Komoditas. Standar inspeksi saat ini CNS
7174: 1998 CNS 7175: 2005 CNS 7176: 2002 dan CNS 7177: 2002 akan digantikan oleh CNS 7175:
2020 dan 7177: 2015. BSMI bermaksud untuk mengadopsi standar CNS 7175: 2020 dan CNS
7177: 2015 sebagai standar inspeksi.

https://members.wto.org/crnattachments/20
20/TBT/TPKM/20_2633_00_e.pdf

Nilai Ekspor ke Negara Tujuan terkait

Link(s) to full text

No

Judul

3

Draft National technical
regulation on safety and
electromagnetic compatibility
for electrical and electronic
equipment
G/TBT/N/VNM/163

4

Proposed amendments to the
'Labelling Standards for
Cleansing & Hygiene Products'
G/TBT/N/KOR/888

Notifying
Member(s)
Viet Nam

Deskripsi Regulasi Teknis
Draft peraturan teknis ini menetapkan persyaratan keselamatan kompatibilitas elektromagnetik
dan persyaratan manajemen untuk peralatan listrik dan elektronik yang ditentukan dalam daftar
peralatan listrik dan elektronik dalam Lampiran 1 dan Lampiran 2 rancangan Peraturan teknis ini.
Jenis peralatan berikut ini tidak dicakup oleh rancangan peraturan teknis ini- Peralatan listrik
menggunakan sumber daya AC 3 fase - Kipas knalpot menyalurkan kipas (Kipas saluran) dengan
konsumsi daya terukur di atas 125 W - Peralatan listrik yang beroperasi dengan one -way power
source (peralatan listrik yang dapat beroperasi dalam dua mode menggunakan sumber satu
arah atau mode menggunakan sumber AC masih dalam ruang lingkup penerapan peraturan
teknis ini) - Freezer lemari es freezer dengan total kapasitas nominal lebih dari 1 000- Mesin cuci
dan pengering pakaian dengan kapasitas lebih dari 15 kg - Heater udara dengan kapasitas lebih
dari 50 liter - Pompa air dengan kapasitas pengenal lebih dari 2 kW - Suku cadang AC yang
digunakan dalam sistem pendingin udara dengan peralatan utama menggunakan sumber daya 3fase. Rancangan peraturan teknis ini berlaku untuk organisasi dan individu yang memproduksi
dan memperdagangkan peralatan listrik dan organisasi serta individu terkait lainnya. Rancangan
peraturan teknis ini akan menggantikan QCVN 4: 2009 / BKHCN dan Amendemen 1: 2016 QCVN
4: 2009 / BKHCN dan QCVN 9: 2012 / BKHCN dan Amendemen 1: 2018 QCVN 9: 2012 / BKHCN

Korea Republic of Kementerian Keamanan Pangan dan Obat-obatan (MFDS) Republik Korea telah
mengamandemen 'Standar Pelabelan untuk Produk Pembersih & Kebersihan' seperti yang
dinyatakan di bawah ini: Label stiker atau label dapat digunakan dalam pelabelan informasi yang
tidak relevan dengan keselamatan perusahaan kecuali untuk tanggal pembuatan dan tanggal
kedaluwarsa yang disetujui oleh pihak yang berwenang. Kuantitas isi pernyataan dapat
dinyatakan dalam jumlah numerik panjang berat dll. Variasi yang diijinkan maksimum akan
diperluas untuk kertas toilet dan paket tisu yang dilabeli. Jika sulit untuk menunjukkan tanggal
pembuatan atau tanggal kedaluwarsa pada permukaan tampilan utama atau permukaan
tampilan informasi, lokasi tanggal pembuatan atau tanggal kedaluwarsa harus ditentukan. Jika
Produk pembersih dan higienis menggunakan wewangian yang mengandung bahan baku yang
diidentifikasi oleh Menteri Pangan dan Keamanan Obat dan merupakan alergen, nama bahan
baku tersebut akan muncul pada label produk. Ketika mengimpor produk tanpa indikasi tanggal
pembuatan, importir harus menunjukkan tanggal pembuatan di Korea berdasarkan data bukti
pada tanggal pembuatan yang diterima dari perusahaan manufaktur dari negara pengekspor.

Nilai Ekspor ke Negara Tujuan terkait

Link(s) to full text
https://members.wto.org/crnattachments/20
20/TBT/VNM/20_2572_00_x.pdf

https://members.wto.org/crnattachments/20
20/TBT/KOR/20_2598_00_x.pdf

No
5

Judul
Amendment of the technical
regulations of rolling stocks
G/TBT/N/KOR/890

Notifying
Member(s)

Deskripsi Regulasi Teknis

Nilai Ekspor ke Negara Tujuan terkait

Korea Republic of Persyaratan untuk pemeliharaan rolling stock, sebagaimana telah diterapkan pada rolling stock Tidak terdapat nilai ekspor Railway or tramway goods vans and
rel kecepatan tinggi yang sesuai dengan standar internasional, akan diperluas untuk semua jenis wagons (Hs Code 8606) ke Korea
rolling stock.

Link(s) to full text
https://members.wto.org/crnattachments/20
20/TBT/KOR/20_2723_00_x.pdf

Persyaratan untuk tahan uji dan ketersediaan rolling stock, sebagaimana telah diterapkan pada
rolling stock rel kecepatan tinggi sesuai dengan standar internasional, akan diperluas untuk
semua jenis rolling stock.
Penilaian kesesuaian untuk seluruh siklus perangkat kontrol kereta (Peralatan pensinyalan di
kapal), seperti manufaktur, pemeliharaan, operasi, dan sebagainya, harus dilakukan sesuai
dengan standar internasional.
6

Energy Conservation Program
for Appliance Standards:
Proposed Procedures for Use in
New or Revised Energy
Conservation Standards and
Test Procedures for Consumer
Products and
Commercial/Industrial
Equipment
G/TBT/N/USA/1441/Add.4

United States of
America

The U.S. Department of Energy (DOE) sedang menginisiasi upaya untuk memperoleh informasi
dari para pemangku kepentingan dan publik mengenai penentuan prioritas pembuatan
peraturan berdasarkan metodologi pembuatan peraturan yang berjudul "Prosedur,
Interpretasi, dan Kebijakan untuk Pertimbangan Baru atau Direvisi Standar Konservasi Energi
dan Prosedur Uji untuk Produk Konsumen dan Peralatan Komersial / Industri "(Aturan Proses).
Aturan ini memperluas peluang awal untuk masukan publik tentang pengaturan prioritas
Program Peralatan dari kegiatan pembuatan peraturannya. Departemen mencatat bahwa
pemberitahuan ini merupakan upaya DOE untuk mengimplementasikan proses penetapan
prioritas yang direvisi. DOE menyambut komentar tertulis serta penyerahan data dan informasi
relevan lainnya dari publik yang relevan dengan penetapan prioritas untuk semua standar
konservasi energi DOE dan pembuatan prosedur pengujian.

https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR2020-04-15/html/2020-07721.htm
https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR2020-04-15/pdf/2020-07721.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/20
20/TBT/USA/20_2746_00_e.pdf

Komentar dan informasi tertulis diterima sebelum 15 Mei 2020.
7

TSCA Chemical Data Reporting
Revisions Under TSCA Section
8(a)
G/TBT/N/USA/1599

United States of
America

Final rule - EPA sedang menyelesaikan aturan di bawah Undang-Undang Pengendalian Zat
Beracun (TSCA) untuk mengubah persyaratan Pelaporan Data Kimia (CDR). Aturan CDR
mewajibkan produsen (termasuk importir) zat-zat kimia tertentu yang terdaftar di TSCA
Chemical Substance Inventory (TSCA Inventory) untuk melaporkan data tentang pembuatan,
pemrosesan, dan penggunaan bahan kimia setiap empat tahun. EPA sedang menyelesaikan
beberapa perubahan pada aturan CDR untuk membuat pembaruan peraturan yang selaras
dengan persyaratan hukum baru TSCA, untuk meningkatkan data CDR yang dikumpulkan
sebagaimana diperlukan untuk mendukung implementasi TSCA, dan berpotensi untuk
mengurangi beban untuk laporan CDR tertentu. Selain itu, modifikasi peraturan ini dapat
menghasilkan informasi tambahan untuk EPA dan publik yang saat ini tidak dikumpulkan;
meningkatkan kegunaan dan keandalan data yang dilaporkan; dan memastikan bahwa data
tersedia secara tepat waktu.

https://members.wto.org/crnattachments/20
20/TBT/USA/20_2562_00_e.pdf

No
8

Judul
Draft National technical
regulation on electrical
equipment for household
electrical installations and
similar installations
G/TBT/N/VNM/164

Notifying
Member(s)
Viet Nam

Deskripsi Regulasi Teknis

Nilai Ekspor ke Negara Tujuan terkait

Rancangan peraturan teknis ini menetapkan persyaratan keselamatan dan persyaratan
manajemen untuk peralatan listrik yang ditentukan dalam Lampiran 1 dan Lampiran 2
rancangan Peraturan Teknis ini.

Link(s) to full text
https://members.wto.org/crnattachments/20
20/TBT/VNM/20_2574_00_x.pdf

Peralatan listrik tahan ledakan tidak termasuk dalam ruang lingkup peraturan teknis ini.
Rancangan peraturan teknis ini berlaku untuk organisasi dan perorangan yang memproduksi,
mengimpor dan memperdagangkan peralatan listrik pada daftar peralatan listrik dan lembaga
manajemen negara dan organisasi serta individu terkait lainnya

9

Draft of Full Amendment to the
Notification on Warning Images
and Messages on Smoking
G/TBT/N/KOR/889

10

Draft Commission Implementing
Regulation concerning the nonrenewal of approval of the
active substance bromoxynil in
accordance with Regulation (EC)
No 1107/2009 of the European
Parliament and of the Council
concerning the placing of plant
protection products on the
market and amending the
Annex to Commission
Implementing Regulation (EU)
No 540/2011.
G/TBT/N/EU/710

Korea Republic of Berdasarkan Undang-Undang Promosi Kesehatan Nasional yang mengharuskan pembaruan
peringatan kesehatan gambar dan teks pada kemasan rokok setiap 24 bulan, rancangan
tersebut menetapkan perubahan spesifik dari peringatan kesehatan gambar dan teks pada
kemasan rokok.

European Union

Rancangan Peraturan Pelaksana Komisi ini menetapkan bahwa persetujuan zat aktif bromoxynil Tidak terdapat nilai perdagangan untuk ekspor produk Bromoxynil
tidak diperbarui sesuai dengan Peraturan (EC) No 1107/2009. Negara Anggota UE harus menarik (pesticide active substance) (HS Code 292690) ke Uni Eropa
otorisasi untuk produk perlindungan tanaman yang mengandung bromoxynil sebagai zat aktif.
Non-pembaruan persetujuan didasarkan pada evaluasi pertama dari zat untuk digunakan
sebagai zat aktif pestisida di UE berdasarkan Peraturan (EC) No 1107/2009. Zat ini sebelumnya
dinilai dan disetujui berdasarkan Petunjuk 91/414 / EEC. Keputusan ini hanya menyangkut
penempatan di pasar zat ini dan produk perlindungan tanaman yang mengandungnya. Setelah
tidak disetujui dan berakhirnya semua masa tenggang untuk stok produk yang mengandung zat
ini, tindakan terpisah dapat dilakukan pada MRL dan pemberitahuan terpisah akan dibuat sesuai
dengan prosedur SPS.

https://members.wto.org/crnattachments/20
20/TBT/KOR/20_2599_00_x.pdf

https://members.wto.org/crnattachments/20
20/TBT/EEC/20_2744_00_e.pdf

No
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Nilai Ekspor ke Negara Tujuan terkait

Link(s) to full text

11

Cheeses and Related Cheese
Products Proposal To Permit
the Use of Ultrafiltered Milk
G/TBT/N/USA/149/Add.4

United States of
America

Food and Drug Administration (FDA atau kami) membuka kembali periode komentar untuk
Tidak terdapat nilai perdagangan untuk ekspor produk Keju (HS Code https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR2020-04-15/html/2020-07749.htm
aturan yang diusulkan yang diterbitkan dalam Daftar Federal 19 Oktober 2005 berjudul
0406) ke USA
"Proposal Keju dan Produk Keju Terkait untuk Izin Penggunaan Susu Ultrafiltered." Aturan yang
diusulkan akan mengubah peraturan kami untuk menyediakan penggunaan susu cair
ultrafiltered (UF) dalam pembuatan keju standar dan produk keju terkait. FDA membuka
kembali periode komentar untuk memperbarui komentar dan menerima informasi baru.
TANGGAL: FDA membuka kembali periode komentar pada aturan yang diusulkan yang
diterbitkan pada tanggal 19 Oktober 2005 (70 FR 60751) dimana kami telah membuka kembali
periode komentar pada 30 Desember 2019 (84 FR 71834).

12

Energy Labeling Rule
G/TBT/N/USA/1600

United States of
America

Pemberitahuan pembuatan peraturan yang diusulkan - Komisi Perdagangan Federal ("FTC" atau
"Komisi") mengusulkan amandemen Peraturan Pelabelan Energi ("Peraturan") untuk
mensyaratkan label EnergyGuide untuk pendingin udara portabel dan mencari komentar
tentang persyaratan yang diusulkan ini terutama tanggal efektif yang diusulkan. Komisi juga
mengusulkan amandemen yang sesuai untuk mencerminkan perubahan Departemen Energi
(DOE) mendatang terhadap deskriptor efisiensi untuk pendingin udara sentral. Selain itu Komisi
mencari komentar tentang persyaratan pelabelan dalam peraturan kami.

13

Halal Feedstuff
Bahrain Kingdom Rancangan peraturan teknis ini berlaku untuk persyaratan yang harus diikuti dalam persiapan
G/TBT/N/ARE/474#G/TBT/N/B
of
produksi yang menangani transportasi dan penyimpanan pakan halal untuk hewan penghasil
HR/574#G/TBT/N/KWT/532#G/
makanan.
TBT/N/OMN/407#G/TBT/N/QA
T/570#G/TBT/N/SAU/1134#G/T
BT/N/YEM/176

https://members.wto.org/crnattachments/20
20/TBT/BHR/20_2576_00_x.pdf

14

Amendment to Legal Inspection
Requirements of Automobile
Light Alloy Disc Wheels
G/TBT/N/TPKM/386/Add.1

https://members.wto.org/crnattachments/20
20/TBT/TPKM/20_2559_00_e.pdf

Chinese Taipei

Amandemen untuk Persyaratan Pemeriksaan Hukum Velg Cakram Mobil Ringan Wilayah Pabean
Taiwan Penghu Kinmen dan Matsu ingin memberi tahu bahwa "Amandemen untuk Persyaratan
Inspeksi Hukum Velg Cakram Mobil Ringan" sesuai G / TBT / N / TPKM / 386 pada tanggal 19
Agustus 2019 diumumkan secara resmi pada tanggal 9 April 2020 dan akan mulai berlaku pada
tanggal 1 Mei 2021.

https://members.wto.org/crnattachments/20
20/TBT/USA/20_2563_00_e.pdf

Notifying
Member(s)
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Judul

Deskripsi Regulasi Teknis

15

Draft Commission Regulation
amending Directive 2002/46/EC
of the European Parliament and
of the Council as regards
magnesium citrate malate and
nicotinamide riboside chloride
used in the manufacture of
food supplements and as
regards the units of
measurement used for copper
G/TBT/N/EU/711

European Union

Notifikasi ini menginformasikan tentang konsep Commission Regulation terkait beberapa zat
Indonesia tidak mengekspor produk terkait ke EU
yang termasuk dalam daftar positif pada Directive 2002/46/EC. Tujuan dari konsep regulasi ini
adalah untuk mengamandemen daftar positif dari regulasi dimaksud dengan menambahkan
vitamin baru dan zat mineral yang kemungkinan digunakan oleh manufaktur supleman makanan
dan mendapatkan tanggapan/penilaian positif dari the European Food Safety Authority. Konsep
peratuaran in i juga merubah unit satuan tembaga/copper yang dibutuhkan untuk kepentingan
pelabelan.

https://members.wto.org/crnattachments/20
20/TBT/EEC/20_2745_00_e.pdf

16

Human Exposure to
Radiofrequency
Electromagnetic Fields
G/TBT/N/USA/1598/Corr.1

United States of
America

Notifikasi ini menginformasikan bahwa Federal Communications Commission (FCC) mengoreksi
tanggal penerbitan dokumen pada Daftar Federal menjadi 6 April 2020. Dalam dokumen ini, FCC
meminta masukan tentang usulan untuk beberapa isu seperti:
- batas paparan untuk perluasan rentang frekuensi radio/radio frequency (RF) diatas 6GHz,
sehingga selaras dengan batas paparan yang diizinkan untuk rentang frekuensi dibawah 6GHz
yang sebelumnya telah ditetapkan,
- penentuan kondisi dan metode rata-rata paparan RF di waktu dan area selama evaluasi
- kepatuhan terhadap batas paparan RF dalam aturan untuk mengatasi isu paparan RF baru yang
berasal dari perangkat wireless power transfer (WPT)
- definisi perangkat WPT.

https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR2020-04-15/html/2020-07866.htm

Nilai Ekspor ke Negara Tujuan terkait

Link(s) to full text

Masukan dapat dikirimkan secara elektronik sampai tanggal 15 Mei 2020 dan FCC akan
memberikan tanggapan balasan sebelum 15 Juni 2020.

17

Noise Certification of
Supersonic Airplanes
G/TBT/N/USA/1601

United States of
America

Notifikasi ini menginformasikan NPRM yang mengusulkan untuk menambahkan pesawat
supersonik baru ke penerapan peraturan sertifikasi kebisingan dan mengusulkan standar
pendaratan dan lepas landas kebisingan untuk kelas tertentu dari pesawat supersonik baru.

https://members.wto.org/crnattachments/20
20/TBT/USA/20_2565_00_e.pdf

No

Judul
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Nilai Ekspor ke Negara Tujuan terkait

Link(s) to full text

Notifikasi ini menginformasikan tentang rancangan peraturan teknis yang menetapkan
persyaratan umum makanan baru yang dipasarkan di Arab Saudi. Hal ini dilakukan untuk
perlindungan keamanan dan kesehatan konsumen dan memastikan tersedianya keamanan
makanan.

https://members.wto.org/crnattachments/20
20/TBT/SAU/20_2571_00_x.pdf

Brazil

Notifikasi ini menginformasikan tentang rancangan resolusi yang menetapkan persyaratan
teknis untuk identifikasi dan menekankan kewajiban menginformasikan bahan yang digunakan
dalam pelabelan makanan yang mengandung sereal.

http://portal.anvisa.gov.br/documents/10181
/3390773/Consulta+P%25C3%25BAblica+n
%25C2%25BA+811-2020.pdf/8090fcc00398-45b1-a2e4-294cbceeeec9

Americans With Disabilities Act
Accessibility Guidelines for
Transportation Vehicles; Rail
Vehicles
G/TBT/N/USA/1582/Add.2

United States of
America

Notifikasi ini menginformasikan bahwa The Architectural and Transportation Barriers
Compliance Board, memperpanjang masa komentar untuk dokumen berjudul "Americans with
Disabilities Act Accessibility Guidelines for Transportation Vehicles Rail Vehicles" hingga 14 Juli
2020. Dokumen ini sebelumnya telah diterbitkan dalam Daftar Federal pada 14 Februari 2020.

https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR2020-04-10/html/2020-07292.htm

Resolution – RDC 66 April 2nd
2020
G/TBT/N/BRA/1000

Brasil

18

General Requirements for
Novel Foods
G/TBT/N/SAU/1135

19

Draft Resolution number 811
April 6th 2020. Language(s):
Portuguese. Number of pages:
4. Comment form:
http://formsus.datasus.gov.br/
site/formulario.php?id_aplicaca
o=54934
G/TBT/N/BRA/999

20

21

Saudi Arabia
Kingdom of

Resolusi ini menetapkan kriteria untuk impor produk In-Vitro Diagnosisi untuk virus Corona
selama masa Darurat Internasional kesehatan Masyarakat akibat dari virus Corona (Covid-19)

notifikasi terkait COVID-19

http://portal.anvisa.gov.br/documents/10181
/2957335/RDC_366_2020_.pdf/a8e4fb7fd334-4c02-8141-92a7e80f973e

No

Judul

22

Revision of the Ordinance No. 2
on Measures to Combat the
Coronavirus (COVID-19)
G/TBT/N/CHE/245

23

Approval Tests and Standards
for Air-Purifying Particulate
Respirators
G/TBT/N/USA/1602

24

General Ruling of the
Notification Authority for
Chemicals on the authorisation
of biocidal products in
exceptional situations according
to Art. 30 of the Ordinance on
the Placing on the Market and
Handling of Biocidal Products of
18 May 2005 (4 pages in
German French and Italian)
General Ruling No.2 of the
Notification Authority for
Chemicals on the authorisation
of biocidal products in
exceptional situations according
to Art. 30 of the Ordinance on
the Placing on the Market and
Handling of Biocidal Products of
18 May 2005 (3 pages in
German French and Italian)
G/TBT/N/CHE/244

Notifying
Member(s)

Deskripsi Regulasi Teknis

Nilai Ekspor ke Negara Tujuan terkait

Link(s) to full text

Swiss

Sesuai dengan artikel 4I sampai dengan 4o dari Undang-Undang No. 2 tentang Langkah-Langkah notifikasi terkait COVID-19
Penanggulangaan Coronavirus (Covid-19) menginformasikan pengecualian sementara untuk
persyaratan otorisasi maupun persyaratan impor untuk produk obat-obatan. Pengecualian
sementara yang sama juga diberlakukan terhadap proses penilaian kesesuaian terhadap alat
dan perlengkapan kesehatan serta alat dan perlengkapan pelindung diri. Tujuan dari
pengecualian sementara ini adalah untuk memastikan ketersediaan pasokan produk obatobatan, alat kesehatan, dan alat pelindung diri selama masa Pandemi Covid 19.

https://www.admin.ch/opc/de/classifiedcompilation/20200744/index.html

United States of
America

Pemerintah AS menerbitkan aturan sementara untuk memperbarui persyaratan peraturan yang notifikasi terkait COVID-19
digunakan oleh Pusat Nasional untuk Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (CDC) Institut
Nasional untuk Keselamatan dan Kesehatan Kerja (NIOSH) untuk menguji dan menyetujui
respirator partikulat pemurni udara (Air Purifying Particulate Respirators ) untuk digunakan
dalam keadaan darurat kesehatan masyarakat yang sedang berlangsung. Melalui peraturan ini,
standar kinerja paralel ditambahkan ke persyaratan peraturan yang telah ada untuk
memungkinkan persetujuan respirator di kelas baru PAPR100 yang mungkin lebih cocok untuk
kebutuhan pekerja di sektor kesehatan dan sektor keselamatan publik yang saat ini mengalami
kekurangan alat respirator pemunir udara sehubungan dengan pandemi Covid-19. Pembuatan
peraturan ini tidak akan memiliki dampak substantif pada pengujian sertifikasi lanjutan dan
persetujuan oleh NIOSH National Personal Protection Technology Laboratory dari respirator HE
(seri efisiensi tinggi) PAPR yang ada atau respirator partikulat pemurni udara tidak bertenaga
termasuk respirator facepiece filtering N95 yang saat ini di banyak digunakan oleh petugas
kesehatan dan tenaga darurat. NIOSH berharap bahwa penambahan perangkat PAPR100 ke
pasar akan membantu meringankan tingginya permintaan saat ini yang dibutuhkan secara
khusus untuk perawatan kesehatan tindakan darurat medis.

https://members.wto.org/crnattachments/20
20/TBT/USA/20_2627_00_e.pdf

Switzerland

Keputusan umum dari Otoritas Pemberitahuan untuk Bahan Kimia memberikan otorisasi umum notifikasi terkait COVID-19
untuk mengizinkan peredaran disinfektan tertentu berdasarkan alkohol atau klorin aktif di
pasar. Otorisasi terbatas hingga 31 Agustus 2020.

https://www.admin.ch/opc/fr/federalgazette/2020/index_9.html
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Nilai Ekspor ke Negara Tujuan terkait

Keputusan umum dari Otoritas Pemberitahuan untuk Bahan Kimia memberikan otorisasi umum notifikasi terkait COVID-19
untuk mengizinkan peredaran disinfektan tertentu berdasarkan alkohol atau klorin aktif di
pasar. Otorisasi terbatas hingga 31 Agustus 2020.

Link(s) to full text
https://www.canada.ca/en/healthcanada/services/drugs-healthproducts/disinfectants/covid-19/productsaccepted-under-interim-measure.html

