S A T G A S

COVID-19

Panduan Kesehatan

Pencegahan COVID-19

S A T G A S

COVID-19

Protokol
Karantina
Perbedaan OTG, ODP, Dan PDP

Orang Tanpa Gejala (OTG)

Orang yang terinfeksi COVID-19 namun tidak
menunjukkan gejala dan merupakan kontak
erat dengan kasus positif COVID-19

Orang dalam pemantauan (Odp)
ODP Memiliki riwayat kontak dengan pasien COVID-19
maupun tinggal di wilayah dengan transmisi lokal
ODP sering mengalami : -Demam 38ºC
-Batuk, pilek/sakit tenggorokan
- Letih dan lesu

coff
coff

Pasien dalam pemantauan (pdp)
PDP Memiliki riwayat kontak dengan pasien COVID-19 maupun
tinggal di wilayah dengan transmisi lokal
PDP sering mengalami: - Demam > 38ºC
- Sesak napas
- Batuk, pilek/sakit tenggorokan

Sumber
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports/
https://infeksiemerging.kemkes.go.id/
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Bagaimana menjalani
rutinitas dengan aman?
Penggunaan Kamar

Diusahakan agar tidak tidur
bersama antar anggota keluarga

Siapkan kegiatan di dalam kamar,
misalnya main musik, baca buku,
binge-watching serial TV atau film menarik,
atau angkat beban sehingga setelah 14 hari
Anda bahkan bisa lebih bugar.

Usahakan rumah atau kamar
memiliki ventilasi yang baik, buka
pintu dan jendela setiap hari agar
udara segar masuk.
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Bagaimana menjalani
rutinitas dengan aman?
Menjaga Kebersihan selama Karantina

Cuci alat makan menggunakan
air yg mengalir dan sabu cuci piring.

Bersihkan benda yang
sering disentuh seperti
handphone, pegangan pintu,
remote TV dan lain-lain secara
teratur, dengan cairan
pembersih.

Cuci tangan dengan air dan
sabun secara teratur, setidaknya
20 detik setiap kalinya setelah batuk,
bersin, pergi ke kamar mandi, sebelum
makan, setelah melepas atau
memasang masker.
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Physical Distancing

S A T G A S

COVID-19

Bagaimana menjalani
rutinitas dengan aman?
Pulang ke Rumah

Dilarang
menyentuh benda
apapun sepulang
bepergian

Hindari kontak dengan
Segera mandi
anak-anak atau anggota
dan
mengganti
keluarga lainnya sebelum baju yang
akan dipakai
mandi dan ganti baju

Segera mencuci baju
setelah memakainya
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Bagaimana menjalani
rutinitas dengan aman?
Berkegiatan di Dalam Rumah

Jangan melakukan
kegiatan bersama,
termasuk makan, dengan
anggota rumah lainnya.

Jaga jarak setidaknya
satu meter bila berada
di ruang yang sama
dengan anggota keluarga lain.

Pakai masker kain saat
sedang bersama yang lain.

Hindari memegang, mencium
hewan peliharaan seperti kucing
atau anjing–bila punya.
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Yang dilakukan Jika
Kondisi tidak membaik
1. Cek kondisi kesehatan diri secara teratur setiap pagi.
Bila keadaan memburuk, seperti sesak nafas,demam
tinggi, segera hubungi narahubung Dinas Kesehatan
atau Puskesmas yang sudah Anda catat, kemudian
segera ke dokter atau klinik rujukan terdekat.
2. Ketika ingin ke fasilitas kesehatan, pastikan ODP
menggunakan masker dan menggunakan transportasi
seperti taksi atau kendaraan pribadi (hindari transportasi
publik).
3. Jika harus menggunakan transportasi publik, jaga
jarak dengan supir dan penumpang lain. Jika tidak
memungkinkan, kurangi interaksi dengan penumpang
lain.
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Call Center
Covid-19 UGM
RUMAH SAKIT AKADEMIK UGM
(0274) 4530404

Dukungan Psikososial
06.00-09.00
09.00-12.00
12.00-15.00
15.00-18.00
18.00-22.00

Senin-rabu
0811 285 1126
0811 285 1128
0811 285 1125
0811 285 1127
0811 285 1124

Kamis-MInggu
0811 285 1128
0811 285 1125
0811 285 1127
0811 285 1126
0811 285 1124

Sekretariat SATGAS COVID-19 ugm
081 1285 1199
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Keluar Rumah

S A T G A S

Protokol
Keluar Rumah

Memakai masker
sebelum keluar rumah

Memakai pakaian
berlengan panjang

Tidak perlu
menggunakan aksesoris
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Protokol
Keluar Rumah

Menggunakan tissue atau
sarung tangan untuk
menyentuh permukaan
apapun

COVID-19

Jika batuk atau bersin,
lakukan etika yang benar
(tutup dengan siku
atau tissue)

Rp

Remas tissue setelah dipakai,
lalu buang ke tempat sampah
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Protokol
Keluar Rumah
1 meter

Jaga jarak aman
dengan orang lain
(minimal 1 meter)

Cuci tangan menggunakan
sabun atau gunakan Hand Sanitizer
setelah menyentuh permukaan
apapun

Hindari menyentuh wajah
dengan tangan
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Pulang
Kampung
Bagi Mahasiswa
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Pulang
Kampung
Bagi Mahasiswa
Gunakan jaket atau baju
lengan panjang saat
bepergian keluar

Hindari menyentuh
muka

Gunakan masker sebelum
keluar rumah

Membawa tisu dan hand
sanitizer untuk menjaga
kebersihan saat di
perjalanan

Jika bersin atau batuk,
gunakan etika yang
benar(menggunakan siku)
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Pulang
Kampung
Bagi Mahasiswa
Setelah sampai rumah,
pakaian yang dikenakan
langsung dicuci

Segera mandi setelah
sampai di rumah

Hindari menyentuh atau
bersandar pada permukaan
saat datang ke rumah

1,5-2m

Lakukan isolasi mandiri
di rumah selama 14 hari
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ISOLASI
MANDIRI
Setelah Pulang Kampung
Selalu memakai masker dan
membuang masker bekas di
tempat yang ditentukan

Sebisa mungkin melakukan
pengecekan suhu harian,
amati batuk dan sesak nafas.

Jika sakit(ada gejala demam, flu,
dan batuk), tetap berada di rumah
dan jangan pergi keluar

Terapkan perilaku hidup sehat dan
bersih, serta konsumsi makanan
bergizi
ER
WAT

Manfaatkan fasilitas telemedicine
atau sosial media layanan kesehatan
untuk memberitahukan kondisi dan
keluhan jika terjadi gejala Covid-19

Menjaga kebersihan dan kesehatan
rumah dengan cairan disinfektan

Gunakan kamar yang
terpisah dengan anggota
keluarga yang lainnya

Hubungi segera fasilitas pelayanan
kesehatan jika sakit berlanjut seperti
sesak nafas dan demam tinggi
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