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PANDUAN PENCEGAHAN PENYEBARAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019

(COVID-19)
UNTUK PETUGAS SLRT, PUSKESOS
DAN PILAR - PILAR SOSIAL
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APA ITU COVID-19
Virus corona baru atau novel
coronavirus (nCoV) adalah jenis virus
corona baru yang menimbulkan penyakit
yang bernama COVID-19. Sebelum dikenal
sebagai COVID-19, penyakitnya dikenal
sebagai virus corona baru 2019 atau 2019nCoV. Virus corona baru adalah virus baru,
tapi mirip dengan keluarga virus yang
menyebabkan SARS (Severe Acute
Respiratory Syndrome) dan sejumlah
inuensa biasa.
Covid-19 awalnya ditemukan
kasusnya di Kota Wuhan – Tiongkok namun
dengan cepat menyebar ke negaranegara lain. Saat ini sudah lebih dari 190
negara yang melaporkan terjangkit Covid19, sehingga WHO menetapkannya
sebagai pandemic Covid-19. Virus ini
menyebar dengan cepat khususnya
melalui tetesan cairan (droplets) dari batuk
dan bersin serta kontak langsung dengan
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orang yang sudah terinveksi virus
tersebut.
Karena itu, salah satu protokol
dalam pencegahan penyebaran Covid19 sebagaimana yang dikeluarkan oleh
Organisasi Kesehatan Dunia (WHO)
sebelumnya menyebut pemberian jarak
ini sebagai Social Distancing. Namun
sejak Jumat (20/3/2020) lalu, WHO
mengganti frasa Social Distancing
menjadi Physical Distancing yang artinya
menjaga jarak sik. untuk meminimalisir
penyebaran Covid-19 tersebut. WHO
menekankan bahwa menjaga jarak sik
dari orang-orang sangatlah penting dan
itu tidak berarti membuat orang harus
memutuskan hubungan sosial, atau
melakukan jarak sosial (Social
Distancing) dengan orang yang dicintai,
seperti keluarga dan kerabat.
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SLRT & PUSKESOS
Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) di
tingkat kabupaten/kota dan Pusat Kesejahteraan Sosial
(Puskesos) di tingkat desa/kelurahan merupakan
layanan sosial satu pintu yang dikembangkan untuk
dapat memberikan pelayanan kesejahteraan sosial
khususnya bagi masyarakat miskin dan rentan serta
Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).
Karena itu, tujuan pokok pendirian kelembagaan SLRT
dan Puskesos yakni :

Menjadi pusat informasi program-program perlindungan sosial dan
penanggulangan kemiskinan, baik yang dikelola oleh pemerintah pusat,
provinsi, kabupaten/kota hingga ke tingkat desa/kelurahan ataupun
lembaga non-Pemerintah;

Menyediakan pelayanan perlindungan sosial dan penanggulangan
kemiskinan untuk warga miskin dan retan miskin serta Pemerlu Pelayanan
Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang terpadu di tingkat kabupaten/kota dan
desa/kelurahan;

Menyediakan pelayanan rujukan untuk program perlindungan sosial dan
penanggulangan kemiskinan yang terpadu untuk warga miskin dan rentan
miskin di tingkat kabupaten/kota dan desa/kelurahan;

Membantu mengidentikasi keluhan warga miskin dan rentan miskin serta
PPKS, menangani dan/atau melakukan rujukan serta memantau
penanganan keluhan tersebut; dan

Memastikan keluhan warga miskin dan rentan miskin tertangani dengan baik
oleh pengelola program perlindungan sosial dan penanggulangan
kemiskinan di semua jenjang.
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Dalam upaya pencegahan penyebaran
Corona Virus Desease 2019 (Covid-19) yang
berkembang saat ini di seluruh dunia,
Pemerintah RI telah mengeluarkan beberapa
kebijakan dengan merujuk pada
rekomendasi WHO meliputi hal-hal berikut ini :
1. Kesehatan penduduk merupakan prioritas
utama bagi kebijakan pemerintah ;
2. Upaya mengurangi dampak ekonomi agar
tidak diarahkan pada stimulus yang
mendorong penyebaran infeksi. Seperti
membuka keran turis asing, tetapi
stimulusbagi perlindungan sosial seperti
dampak bagi perusahaan, penyediaan
bahan-bahan pokok, dan lain-lain;
3.Dalam jangka pendek agar mengintensifkan surveilans sehingga dapat
menangkap lebih banyak kasus suspek,
tetapi dalam jangka menengah agar
melakukan mitigasi lebih dalam terhadap
dampak ekonomi dan kepercayaan dunia
internasional
Demi memberikan layanan dan fasilitas
yang baik kepada masyarakat, SLRT dan
Puskesos menggandeng Pilar-Pilar Sosial dari
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unsur Pekerja Sosial Masyarakat (PSM),
tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan
(TKSK), dan Karang Taruna dalam
mengoptimalkan pelaksanaan tugas
melakukan pencegahan penyebaran
Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Tidak
perlu juga mencantumkan beberapa wilayah
terdampak karena ini bencana nasional
sehingga bukan lagi berlaku di beberapa
wilayah saja.
Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
dapat mengenai setiap orang tanpa
memandang kelas, jabatan, ras, agama, dan
lainnya. Petugas SLRT, Puskesos, dan Pilar-Pilar
Sosial dalam melaksanakan layanan dan
fasilitasi kepada masyarakat cukup rentan
tertular karena intensitas interaksi langsung
yang cukup tinggi di lapangan.
Sebagai bentuk perhatian kepada
Petugas SLRT, Puskesos dan Pilar-Pilar Sosial,
pemerintah perlu memberikan dukungan
peningkatan daya tahan tubuh dan Alat
Pelindung Diri (APD), serta panduan umum
layanan sesuai protokol pencegahan
penularan Corona Virus Disease 2019 (Covid19) sebagai berikut :
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A. KESEHATAN DIRI
Berdasarkan pusat rujukan informasi tentang COVID-19, https://www.covid19.go.id/, ada tiga hal
yang harus diketahui untuk mengurangi risiko penularan dan penyebaran Covid-19.

CARA MENGURANGI RISIKO

CARI INFORMASI YANG BENAR

APA YANG PERLU DILAKUKAN
KETIKA SAKIT

Sering cuci tangan pakai
sabun dan air mengalir adalah
pertahanan pertama dari virus
Corona. Di samping itu, ada
cara-cara lain yang harus
Anda ketahui untuk
melindungi diri dan orang lain.
Dapatkan panduan terbaru
dari situs informasi resmi.

Virus Corona adalah penyakit
baru dan para ahli masih terus
meneliti sejauh mana
keganasan dan tingkat
penyebarannya. Informasi
berubah cepat dan banyak
informasi menyesatkan
beredar di masyarakat. Ikuti
selalu informasi terbaru dari
situs informasi yang resmi.

Gejala utama infeksi virus
corona adalah demam, batuk
dan sesak napas. Kelompok
lansia (lanjut usia) dan orang
dengan penyakit menahun
(kronis) memiliki resiko lebih
tinggi. Ketahui apa yang perlu
dilakukan saat mengalami
3 gejala itu.
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Menjaga asupan makanan gizi seimbang
supaya tetap sehat;
Tidak merokok;
Tidur yang cukup;
Tidak makan menggunakan tangan.
Gunakan sendok dan garpu;
Mengelola stres, misalnya dengan
berolahraga dan berpikir positif;
Menyaring informasi tentang Corona Virus
Disease (Covid-19) agar tidak merasa
cemas berlebihan sebagai akibat terlalu
banyak menerima informasi yang belum
jelas kebenarannya
Segera menghubungi dokter atau
layanan dukungan kesehatan
mental/psikososial jika dibutuhkan;
Jika memiliki penyakit sebelumnya,
pastikan anda tidak putus obat, dan
memiliki stok obat yang mencukupi.

TIPS KEBERSIHAN

1

Gejala utama infeksi virus corona adalah
demam, batuk dan sesak napas. Kelompok
lansia (lanjut usia) dan orang dengan
penyakit menahun (kronis) memiliki risiko
lebih tinggi. Ketahui apa yang perlu
dilakukan saat mengalami 3 gejala itu.

5

Tutup mulut dan hidung dengan siku terlipat
saat batuk atau bersin atau gunakan tisu,
yang langsung dibuang ke tempat sampah
tertutup setelah digunakan. Cuci tangan
dengan sabun dan air mengalir atau cairan
pembersih tangan;

2

Sering cuci tangan pakai sabun dan air
mengalir minimal 20 detik dan selalu
mengingatkan anggota keluarga untuk
mencuci tangan pakai sabun secara benar.

6

Jaga jarak (Physical Distancing) paling sedikit
1,5 meter dengan orang. Jangan berada
dekat orang yang tidak sehat;

7

Hindari menyentuh wajah karena mulut,
hidung mata dapat menjadi pintu masuk virus;

3

4

Cuci tangan pakai sabun saat tiba di rumah,
tempat kerja atau sekolah, sebelum makan,
sebelum menyiapkan makanan, dan setelah
menggunakan toilet;
Gunakan cairan pembersih tangan (minimal
60% alkohol) bila sabun dan air mengalir
tidak tersedia;
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Bersihkan benda, permukaan, dan alat-alat
yang sering digunakan menggunakan cairan
disinfektan, khususnya yang berada ditempat
umum/digunakan secara bersama-sama,
seperti meja, keyboard computer, pegangan
pintu, dll.
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PHYSICAL
DISTANCING

Menyesuaikan atau menunda perjalanan, pertemuan/kegiatan dengan skala besar (lebih
dari 10 orang) dan mempertimbangkan penggunaan media (video conference, telpon,
aplikasi tele conference & media internet lainnya);
Berhenti berjabat tangan;
Jaga jarak sik (Physical Distancing) paling sedikit 1,5 meter dengan orang dan jangan berada
dekat orang yang tidak sehat;
Jangan pergi ke sarana kesehatan kecuali diperlukan. Bila Anda memiliki anggota keluarga
atau kawan dirawat di rumah sakit, batasi pengunjung terutama bila mereka anak-anak atau
kelompok risiko tinggi (lanjut usia dan orang dengan penyakit yang dapat memperberat,
misalnya gangguan jantung, diabetes dan penyakit kronis lainnya). Cek secara berkala
tekanan darah dan kadar gula tubuh Anda;
Orang berisiko tinggi sebaiknya tetap di rumah dan menghindari pertemuan atau kegiatan
lain yang dapat membuatnya terpapar virus, termasuk melakukan perjalanan;
Beri dukungan pada anggota keluarga (yang tidak tinggal di rumah Anda) ataupun tetangga
yang terinfeksi tanpa harus bertemu langsung, misalnya melalui telepon ataupun WA;

Ikuti panduan resmi di wilayah Anda yang bisa saja merubah rutinitas termasuk kegiatan
sekolah atau pekerjaan;
Ikuti perkembangan informasi karena situasi dapat berubah dengan cepat sesuai
perkembangan penyakit dan penyebarannya;
Ingat bahwa bila setiap orang melakukan apa yang harus dilakukan, kita semua dapat
melalui ini semua dan kembali ke kehidupan normal.
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DAPATKAN PANDUAN TERBARU
DARI SITUS INFORMASI RESMI

COVID-19
Corona Virus Desease 2019 (Covid-19) adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus
corona jenis baru. Para ahli baik di Indonesia maupun global masih terus meneliti sejauh mana
keganasan dan tingkat penyebarannya. Informasi berubah cepat dan banyak informasi salah
beredar di masyarakat, terlebih lagi di media sosial.
Ikuti selalu informasi terbaru dari sumber-sumber yang dapat dipercaya. Jangan membuat,
mudah percaya, serta menyebarluaskan berita HOAX terkait Covid 19 yang tidak jelas sumber
informasinya karena dapat dikenakan sanksi dalam pasal Undang-Undang ITE.
Menggunakan media informasi hotline darurat: Halo Kemenkes 150057, Hotline Emergency
Operation Center (EOC) (021) 5210411 ddan 0812-1212-3119 dan Hotline terkait Covid-19 di
daerah masing-masing.
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APA YANG DIPERLUKAN JIKA SAKIT
Ada banyak tipe virus corona yang dapat menginfeksi manusia, termasuk yang
menyebabkan sakit pada saluran pernapasan. Corona Virus Desease 2019 (Covid-19) adalah
penyakit baru, yang disebabkan virus corona yang baru yang sebelumnya tidak pernah
ditemukan pada manusia.
Gejala utama adalah demam, rasa lelah dan batuk kering. Beberapa pasien mungkin
mengalami rasa nyeri dan sakit, hidung tersumbat, pilek, sakit tenggorokan atau diare. Gejalagejala yang dialami biasanya bersifat ringan dan muncul secara ber tahap.
Namun bila mengalaminya, tidak berarti Anda terkena virus corona karena gejala-gejala itu
mirip dengan u biasa. Sebagian besar orang yang terinfeksi virus corona akhirnya sembuh.
Kelompok lansia (lanjut usia) dan mereka yang memiliki masalah kesehatan memiliki risiko yang
lebih besar. Segera kontak sarana kesehatan untuk konsultasikan lebih lanjut.
Kelompok lansia (lanjut usia) dan orang dengan masalah kesehatan menahun (kronis)
seperti penyakit jantung, diabetes dan penyakit paru berisiko mengalami sakit yang serius.
Jika anda merasa tidak sehat, demam, lelah dan batuk kering, istirahat yang cukup di
rumah, makan makanan bergizi dan cukup minum. Bila keluhan berlanjut, atau disertai
dengan kesulitan bernapas (sesak atau napas cepat), segera berobat ke fasilitas
pelayanan kesehatan
Jaga jarak (Physical Distancing) setidaknya 1,5 meter dari anggota rumah tangga lainnya.
Pada saat berobat ke fasilitas layanan kesehatan gunakan masker. Apabila tidak memiliki
masker, ikuti etika batuk/bersin yang benar dengan menutup mulut dan hidung dengan siku
terlipat atau tisu yang langsung dibuang ke tempat sampah tertutup.
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DI FASILITAS LAYANAN KESEHATAN
Tenaga kesehatan (nakes) di fasyankes akan melakukan screening suspect. Jika memenuhi
kriteria suspect virus corona (COVID-19), Anda akan dirujuk ke salah satu Rumah Sakit (RS)
rujukan yang siap menanganani COVID-19.
Jika tidak memenuhi kriteria suspect, Anda akan dirawat inap atau rawat jalan tergantung
diagnosa dan keputusan dokter.
Jika Anda sehat, namun jika dalam 14 hari terakhir Anda melakukan perjalanan ke
kota/negara terjangkit COVID-19 atau merasa pernah kontak dengan penderita, segera
Hubungi Hotline Center Corona 119 ext 9.
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B. PELAYANAN DI SEKRETARIAT
SLRT DAN PUSKESOS
Unsur pelaksana utama pelayanan SLRT dan Puskesos di tingkat
kabupaten/kota sampai tingkat Desa/Kelurahan diantaranya adalah Manager
SLRT, Koordinator Puskesos, serta Petugas Front Ofce dan Back Ofce. Disamping
masing-masing mengemban tugas yang utama dalam melakukan pelayanan
kepada masyarakat, unsur pelaksana tersebut juga harus mampu melakukan
sosialisasi terkait Covid-19 kepada masyarakat yang datang ke sekretariat SLRT dan
Puskesos tentang bagaimana melakukan pencegahan dini penyebaran Covid-19.
Media dalam melakukan sosialisasi tersebut bisa dalam bentuk spanduk, banner,
ataupun video pencegahan COVID-19.

Beberapa SLRT yang telah melakukan sosialisasi penyebaran dan pencegahan Covid-19.
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Disamping itu, sebagai petugas di lini depan, petugas Front Ofce (FO) dan Back Ofce (BO) di
Sekretariat SLRT dan Puskesos yang harus berhadapan dengan warga ketika melakukan
pelayanan harus mengikuti protokol penyebaran dan pencegahan Covid-19 diantaranya:

Petugas FO/BO di Sekretariat SLRT dan Puskesos yang sedang mengalami gejala
batuk/pilek dan demam, sebaiknya tidak melakukan pelayanan dan istirahat di rumah;
Petugas FO/BO di Sekretariat dan Puskesos menyediakan tempat cuci tangan dan
sabun/hand sanitizer bagi masyarakat yang datang dan membutuhkan pelayanan;
Petugas FO/BO harus selalu menjaga kebersihan Sekretariat dan Puskesos dengan
menyemprot disinfektan sesuai kebutuhan (dapat menggunakan campuran cairan
pemutih pakaian atau karbol dengan air);
Petugas FO/BO di Sekretariat SLRT dan Puskesos menghindari berjabat tangan dan kontak
langsung dengan warga yang dilayani;
Petugas FO/BO di Sekretariat SLRT dan Puskesos yang bertugas memberikan pelayanan
harus selalu menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) seperti masker;
Petugas FO/BO di Sekretariat SLRT dan Puskesos yang bertugas harus selalu mencuci
tangan dengan sabun sebelum makan/minum;
Petugas FO/BO mengatur jarak masyarakat yang menunggu antrian untuk memenuhi
prosedur Physical Distancing;
Petugas FO/BO di Sekretariat SLRT dan Puskesos dalam melakukan pelayanan harus
mengurangi kontak langsung dan menjaga jarak setidaknya 1,5 meter dengan warga
yang sedang dilayani.

Beberapa contoh protokol penyebaran dan pencegahan Covid-19 yang telah dilaksanakan oleh beberapa Sekretariat SLR T dan Puskesos
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C. PENJANGKAUAN OLEH FASILITATOR
Tugas utama seorang Fasilitator adalah melakukan penjangkauan dan pendampingan terhadap
masyarakat. Berbeda dengan pelayanan di Sekretariat SLRT dan Puskesos, seorang Fasilitator bertugas
menjangkau dan memfasilitasi secara langsung dengan masyarakat di lingkungannya. Mengingat
tugasnya sangat erat dengan interaksi langsung, maka penerapan protokol pencegahan penyebaran
Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) melalui upaya physical distancing. Ketika menerapkan physical
distancing, hal-hal yang harus diperhatikan oleh fasilitator adalah sebagai berikut :

Selalu berkoordinasi dengan Supervisor di wilayahnya ketika merencanakan melakukan
pengjangkauan atau kunjungan ke warga;
Patuhi SOP Kurangi Kontak Langsung (Physical Distancing) termasuk jika harus menggunakan
transportasi umum dalam melaksanakan tugas untuk melakukan penjangkauan dan bertemu dengan
warga;
Tidak diperkenankan untuk berjabat tangan ketika bertemu, memfasilitasi atau melayani warga;
Menjaga jarak setidaknya 1,5 meter saat berinteraksi dengan masyarakat, terutama dengan orang
yang sedang sakit atau berisiko tinggi menderita COVID-19;
Selalu menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) khususnya masker ketika bertugas menjangkau dan
mengunjungi warga;
Membawa hand sanitizer atau sabun cuci tangan ketika bertugas melakukan penjangkauan;
Jaga asupan gizi seimbang dan minum air putih yang cukup selama melaksanakan tugas;
Jika harus melakukan pertemuan di luar, pastikan mengurangi batas maksimal jumlah orang
(maksimal 10 orang), dan dilakukan dalam ruangan dengan ventilasi dan jarak yang yang cukup
sesuai protokol Physical Distancing.
Sekembali di rumah, segeralah mandi dan mengganti pakaian sebelum menyentuh anak atau orang
yang ada dan peralatan di rumah. Lakukan desinfektasi di rumah secara berkala dengan
menggunakan cairan pemutih atau karbol.
Fasilitator yang sedang bertugas di lapangan disamping menjalankan tugas pokoknya, juga
sekaligus melakukan sosialisasi protokol penyebaran dan pencegahan Covid-19 kepada masyarakat
dengan bekerjasama dengan instansi terkait khususnya Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setempat.
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D. LAYANAN KEPADA MASYARAKAT MELALUI PILAR PILAR SOSIAL (PEKERJA SOSIAL MASYARAKAT
(PSM), TENAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL
KECAMATAN (TKSK) DAN KARANG TARUNA (KT).

Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)
atau yang seringkali kita sebut Pilar Sosial merupakan
relawan sosial dari unsur perseorangan, keluarga,
kelompok, dan/atau masyarakat yang dapat berperan
serta untuk menjaga, menciptakan, mendukung, dan
memperkuat penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
Pilar Sosial dibentuk dengan tujuan diantaranya adalah
untuk :

1

2

3

Meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial di tingkat
Desa/Kelurahan, Kecamatan, dan Kabupaten;
Melaksanakan koordinasi dengan PSKS lainnya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
Meningkatkan kerjasama dan sinergi antara program penyelenggaraan kesejahteraan sosial
dengan program pembangunan lainnya di wilayah-wilayah yang ada di seluruh Indonesia.
PSM berkedudukan di desa/kelurahan, TKSK berkedudukan di Kecamatan, Karang Taruna
berada di desa/kelurahan, sedang SLRT berada di Kabupaten yang satu sama lain saling
bersinergi dalam menbantu pemerintah khususnya Kementerian Sosial melaksanakan
penyelenggaraan kesejahteraan sosial membantu masyarakat yang membutuhkan/ Pemerlu
Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) baik yang dilakukan secara langsung maupun tidak
langsung dalam bentuk pendampingan sosial, bimbingan sosial, kemitraan, serta rujukan.
Sebagai garda terdepan dalam penanganan permasalahan sosial, mereka juga menjaring
informasi dan komunikasi terkait permasalahan sosial diwilayah masing-masing, dan layanan
langsung dengan fungsi kerelawanannya maupun aktitas yang dilakukan dengan penugasan
baik dari Pusat, Dinas Sosial daerah Provinsi, dan Dinas Sosial daerah Kabupaten/Kota, sehingga
mereka sangat rentan terhadap penularan infeksi virus.
Masyarakat luas dan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) memang tidak terbatas,
Kadang mereka temukan kejadian langsung di lokasi; Penanganan penderita TBC, Orang
Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ), penderita HIV/AIDS, juga anggota masyarakat yang
terdampak Corona Virus Disease (Covid 19) yang pada saat kejadian harus ditolong langsung
dengan membawa atau merujuk ke Rumah Sakit terdekat. Hal ini diperlukan kesiapan Pilar Sosial
dalam penanganan langsung, baik edukasi, pembekalan secara teknis serta kebutuhan khusus
penangan Corona Virus Disease (Covid 19) seperti Alat Pelindung Diri (APD), hand sanitizer,
sarung tangan serta perlengkapan lainnya sebagai standar perlindungan terhadap diri sebagai
protokol pencegahan penyebaran Corona Virus Disease (Covid 19).
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HAL HAL YANG HARUS DI PERHATIKAN
OLEH PILAR -PILAR SOSIAL

Senantiasa menjaga kesehatan serta melakukan pola hidup bersih ditempat tinggal dan
lingkungannya;
Konsumsi makanan sehat, dengan gizi seimbang, dan bila perlu minum vitamin untuk
menjaga daya tahan tubuh;
Memeriksakan diri segera ke Poliklinik, rumah sakit atau fasilitas kesehatan terdekat bila
mengalami gejala Covid 19; demam, batuk, u, sesak nafas/gangguan pernafasan, sakit
tenggorokan, letih, lesu;
Untuk sementara tidak mengadakan kegiatan/pertemuan yang melibatkan orang
banyak, tidak bepergian keluar rumah apabila tidak ada hal yang mendesak, tidak
melakukan perjalanan ke daerah-daerah yang terindikasi penyebaran virus yang cukup
tinggi, juga perjalanan keluar negeri;
Tetap dirumah melaksanakan aktitas beribadah, bekerja, serta melaksanakan kegiatan
layanan masyarakat dengan Menguatkan kegiatan menjaring informasi, sosialisasi,
komunikasi, koordinasi, & sinergi dengan masyarakat, pilar sosial lain, aparat dan
perangkat daerah setempat via media sosial seperti Whatsapp & Zoom, dan media sosial,
dan cara-cara lainnya yang aman;
Tetap lakukan koordinasi, dan sinergi dengan aparat, dan perangkat daerah setempat
melalui cara-cara yang aman;
Ikuti selalu informasi terbaru dari sumber-sumber yang dapat dipercaya
Mengikuti panduan umum cara menjaga kesehatan diri sebagaimana tercantum dalam
Bagian A buku panduan ini.
Tidak membuat dan tidak mudah mempercayai serta menyebarluaskan berita HOAX
terkait Covid 19 yang tidak jelas sumber informasinya karena dapat dikenakan sanksi
dalam pasal Undang-Undang ITE.
Menggunakan media informasi hotline darurat : Halo Kemenkes 150057, Hotline
Emergency Operation Center (EOC) (021) 5210411 ddan 0812-1212-3119 dan Hotline
terkait Covid-19 di daerah masing-masing.
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LAYANAN LANGSUNG/PERTOLONGAN
Apabila harus melakukan layanan langsung kepada orang yang sudah terkonrmasi
positif Corona Virus Disease (Covid-19), Orang Dalam Pemantauan (ODP) atau Pasien Dalam
pengawasan (PDP) atau siapapun yang membutuhkan bantuan di lapangan, Pilar-Pilar sosial
harap memperhatikan hal-hal sebagai berikut
Pastikan kondisi tubuh sehat ;
Mencuci dan membersihkan tangan diri sendiri maupun orang yang membutuhkan
bantuan/pertolongan dengan sabun atau menggunakan cairan antiseptik, hand sanitizer
atau sabun pencuci tangan sebelum dilakukan pertolongan lanjut;
Menggunakan Alat Pelindung Diri lainnya seperti masker, sarung tangan, dan pelindung
tubuh sesuai standar kesehatan ;
Dibutuhkan kehati-hatian ketika melakukan kontak langsung, mengatur jarak aman
berkomunikasi, menutup mulut dan hidung dengan tisu pada saat bersin, dll
Segera menginformasikan kejadian-kejadian yang ada di lingkungan kepada pihakpihak terkait seperti tim medis seperti dokter atau perawat Puskesmas, berkoordinasi
dengan aparat desa/ kelurahan setempat. Bila perlu menghubungi call centre Corona
Virus Disease (Covid-19) yang resmi;
Bila ditemukan kasus Corona Virus Disease (Covid-19) baik yang sudah positif, ODP,
ataupun PDP, segera menginisiasi kegiatan sosialisasi, penyemprotan desinfektan, dan
tindakan-tindakan lain yang dianggap perlu untuk mencegah penyebaran virus.
Memberikan pendampingan kepada orang yang sudah dinyatakan sembuh
keluarganya agar diterima kembali dengan baik di masyarakat;

dan

Untuk penanganan jenazah suspect Corona Virus Disease (Covid-19), ODP ataupun PDP
maka tidak boleh dibawa ke rumah duka melainkan harus dilakukan penanganan khusus
sesuai standar kesehatan yang dilakukan oleh petugas medis.
Segera membersihkan diri; mandi, mengganti pakaian, dan membersihkan
perlengkapan lainnya yang ada setelah mengantarkan orang yang sakit dan memiliki
risiko terjangkit Corona Virus Disease (Covid-19).
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INFORMASI :

SITUS RESMI

CALL CENTER

www.covid19.go.id
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