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BAB I 
PENDAHULUAN 

 
1.1  Latar Belakang 

Saat ini dunia sedang bertarung dalam menghadapi pandemi 
COVID-19. Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) adalah penyakit 
menular yang disebabkan oleh Severe Acute Respiratory Syndrome 
Coronavirus 2 (SARS-CoV-2). Jenis virus SARS-CoV-2 ini 
merupakan coronavirus jenis baru yang belum pernah 
diidentifikasi sebelumnya pada manusia. Pada tanggal 31 
Desember 2019, World Health Organization (WHO) China Country 
Office di Kota Wuhan melaporkan kasus pneumonia yang tidak 
diketahui penyebabnya. Pada tanggal 7 Januari 2020, Pemerintah 
Cina kemudian mengumumkan bahwa penyebab kasus tersebut 
adalah Coronavirus jenis baru yang kemudian diberi nama SARS-
CoV-2. Perbandingan COVID-19 jika dibandingkan dengan 
influenza, COVID-19 memberikan gejala yang lebih bervariasi baik 
dari segi virulensi maupun reaksi kekebalan tubuh yang 
ditimbulkan. Penambahan jumlah kasus COVID-19 ini 
berlangsung cukup cepat dan sudah terjadi penyebaran antar 
negara. Pada tanggal 11 Maret 2020 WHO secara resmi 
menetapkan COVID-19 menjadi pendemi global. 

Tanda dan gejala umum infeksi COVID-19 antara lain gejala 
gangguan pernapasan akut seperti demam, batuk dan sesak 
napas. Masa inkubasi rata-rata 5-6 hari dengan masa inkubasi 
terpanjang 14 hari. Pada kasus COVID-19 yang berat dapat 
menyebabkan pneumonia, sindrom pernapasan akut, gagal ginjal, 
dan bahkan kematian. Tanda-tanda dan gejala klinis yang 
dilaporkan pada sebagian besar kasus adalah demam, dengan 
beberapa kasus mengalami kesulitan bernapas, dan hasil rontgen 
menunjukkan infiltrat pneumonia luas di kedua paru. 

Berdasarkan bukti ilmiah, COVID-19 dapat menular dari 
manusia ke manusia melalui percikan batuk/bersin (droplet). 
Orang yang paling berisiko tertular penyakit ini adalah orang yang 
kontak erat dengan orang terkonfirmasi positif COVID-19. 
Rekomendasi standar untuk mencegah penyebaran infeksi adalah 
melalui cuci tangan secara teratur menggunakan sabun pada air 
mengalir, menerapkan etika batuk dan bersin, tidak menyentuh 
wajah dengan tangan yang kotor, menghindari kontak dekat 
dengan siapapun yang menunjukkan gejala penyakit pernapasan 
seperti batuk dan bersin, menjaga jarak dengan orang lain 
minimal 1-2 meter. 

Indonesia melaporkan kasus COVID-19 pertama pada tanggal 
2 Maret 2020. Sejak saat itu, kasus di Indonesia terus meningkat 
dan menyebar dengan cepat di seluruh wilayah Indonesia, 
sehingga dikeluarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 
tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran Corona Virus 
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Disease 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional. Kondisi saat 
ini tentunya menjadi kekhawatiran bagi seluruh masyarakat 
terkait dengan upaya pengendalian dan penanggulangan Pandemi 
COVID-19 ini di Indonesia. Per tanggal 1 September 2020, Satuan 
Tugas Penanganan COVID-19 pemerintah melaporkan 174.796 
kasus konfirmasi COVID-19, tertinggi di Asia, dengan 7.417 kasus 
meninggal (CFR 4,24%) yang tersebar di 34 provinsi. 

Pandemi (COVID-19) menjadi tantangan di bidang kesehatan di 
semua negara di dunia. Peraturan Pembatasan Sosial Berskala 
Besar (PSBB) menyebabkan institusi pendidikan melakukan 
kegiatan secara daring sehingga menyebabkan hambatan pada 
pembelajaran bagi peserta didik. Pendidikan profesi di bidang 
kedokteran gigi merupakan bidang yang memiliki risiko tinggi, 
dikarenakan beberapa prosedur perawatan memungkinan untuk 
terjadinya transmisi COVID-19 langsung dari rongga mulut 
pasien. Sehingga untuk menghindari hal tersebut dokter gigi 
harus memahami tentang: 1) bagaimana COVID-19 menyebar, 2) 
Bagaimana cara mengindentifikasi pasien dengan infeksi COVID-
19, dan 3) Bagaimana cara melakukan proteksi selama 
berpraktek. 
 
1.2 Tujuan 

 Buku pedoman ini bertujuan memberikan pedoman untuk 
mahasiswa program profesi kedokteran gigi dalam menjalankan 
kegiatan kepaniteraan klinik di masa pandemi COVID-19. 
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BAB II 
COVID-19 

 
Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) adalah penyakit menular 

yang disebabkan oleh Severe Acute Respiratory Syndrome 
Coronavirus 2 (SARS-CoV-2). SARS-CoV-2 merupakan coronavirus 
jenis baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada 
manusia. Terdapat dua jenis coronavirus yang diketahui 
menyebabkan penyakit yang dapat menimbulkan gejala berat 
seperti Middle East Respiratory Syndrome (MERS) dan Severe Acute 
Respiratory Syndrome (SARS).1 

 
2.1 Etiologi 

 COVID-19 termasuk virus dalam golongan family coronavirus. 
Coronavirus merupakan virus RNA strain tunggal positif, berkapsul 
dan tidak bersegmen. Terdapat 4 struktur protein utama pada 
Coronavirus yaitu: protein N (nukleokapsid), glikoprotein M 
(membran), glikoprotein spike S (spike), protein E (selubung). 
Coronavirus tergolong ordo Nidovirales, keluarga Coronaviridae. 
Coronavirus ini dapat menyebabkan penyakit pada hewan atau 
manusia. Terdapat 4 genus yaitu alphacoronavirus, 
betacoronavirus, gammacoronavirus, dan deltacoronavirus. Sebelum 
adanya COVID19, ada 6 jenis coronavirus yang dapat menginfeksi 
manusia, yaitu HCoV-229E (alphacoronavirus), HCoV-OC43 
(betacoronavirus), HCoVNL63 (alphacoronavirus) HCoV-HKU1 
(betacoronavirus), SARSCoV (betacoronavirus), dan MERS-CoV 
(betacoronavirus).1 

Coronavirus penyebab COVID-19 termasuk dalam genus 
betacoronavirus, yang umumnya berbentuk bundar dengan 
beberapa pleomorfik, dan berdiameter 60-140 nm. Hasil analisis 
filogenetik menunjukkan bahwa virus ini masuk dalam subgenus 
yang sama dengan coronavirus yang menyebabkan wabah SARS 
pada 2002-2004 silam, yaitu Sarbecovirus. Atas dasar ini, 
International Committee on Taxonomy of Viruses (ICTV) memberikan 
nama penyebab COVID-19 sebagai SARS-CoV-2.1 

Virus penyebab COVID-19 belum dapat dipastikan berapa 
lama dapat bertahan di atas permukaan, tetapi perilaku virus ini 
menyerupai jenis-jenis coronavirus lainnya. Lamanya coronavirus 
bertahan dapat dipengaruhi kondisi-kondisi yang berbeda (seperti 
jenis permukaan, suhu atau kelembaban lingkungan). Penelitian 
(Doremalen et al, 2020) menunjukkan bahwa SARS-CoV-2 dapat 
bertahan selama 72 jam pada permukaan plastik dan stainless 
steel, kurang dari 4 jam pada tembaga dan kurang dari 24 jam 
pada kardus. Coronavirus bersifat sensitif terhadap sinar 
ultraviolet dan panas. Virus ini secara efektif dapat diinaktifkan 
oleh desinfektan mengandung klorin, pelarut lipid dengan suhu 56
℃ selama 30 menit, eter, alkohol, asam perioksiasetat, detergen 
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non-ionik, formalin, oxidizing agent dan kloroform. Klorheksidin 
tidak efektif dalam menonaktifkan virus.1,2 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 1. Struktur Coronavirus2 

 
2.2 Gejala Klinis 

  Infeksi COVID-19 dapat menimbulkan gejala ringan hingga 
berat. Beberapa orang yang terinfeksi tidak menunjukkan adanya 
gejala apapun dan tetap merasa sehat. Gejala COVID-19 yang 
paling umum adalah demam, rasa lelah, dan batuk kering. 
Beberapa pasien mungkin mengalami rasa nyeri dan sakit, hidung 
tersumbat, malaise, pilek, nyeri kepala, konjungtivitis, sakit 
tenggorokan, diare, hilang penciuman dan pembauan atau ruam 
kulit. Setengah dari pasien dapat merasa sesak dalam satu 
minggu. Pada kasus COVID-19 yang berat dapat menyebabkan 
pneumonia, sindrom pernapasan akut, gagal ginjal, dan bahkan 
kematian. Kebanyakan pasien memiliki prognosis baik, dengan 
sebagian kecil dalam kondisi kritis bahkan meninggal.1,2 

 Menurut data dari negara-negara yang terkena dampak awal 
pandemi, 40% kasus dapat mengalami penyakit ringan, 40% 
mengalami penyakit sedang termasuk pneumonia, 15% kasus 
akan mengalami penyakit parah, dan 5% kasus akan mengalami 
kondisi kritis. Pasien dengan gejala ringan dilaporkan sembuh 
setelah 1 minggu. Pada kasus berat akan mengalami Acute 
Respiratory Distress Syndrome (ARDS), sepsis dan syok septik, 
gagal multi-organ, termasuk gagal ginjal atau gagal jantung akut 
hingga berakibat kematian. Orang lanjut usia (lansia) dan orang 
dengan memiliki penyakit penyerta (komorbid) seperti tekanan 
darah tinggi, gangguan jantung dan paru, diabetes dan kanker 
berisiko lebih besar mengalami keparahan.1 

 
2.3 Penularan 

  Masa inkubasi COVID-19 rata-rata 5-6 hari, dengan range 
antara 1 dan 14 hari namun dapat mencapai 14 hari. Risiko 
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penularan tertinggi diperoleh di hari-hari pertama penyakit. Hal ini 
disebabkan oleh konsentrasi virus pada sekret yang tinggi. Orang 
yang terinfeksi dapat langsung menularkan sampai dengan 48 jam 
sebelum onset gejala (presimptomatik) dan sampai dengan 14 hari 
setelah onset gejala. Sebuah studi Du Z et. al, (2020) melaporkan 
bahwa 12,6% menunjukkan penularan presimptomatik. Penting 
untuk mengetahui periode presimptomatik karena memungkinkan 
virus menyebar melalui droplet atau kontak dengan benda yang 
terkontaminasi. Terdapat kasus konfirmasi yang tidak bergejala 
(asimptomatik), meskipun risiko penularan sangat rendah akan 
tetapi masih ada kemungkinan kecil untuk terjadi penularan.1 

Berdasarkan studi epidemiologi dan virologi saat ini 
membuktikan bahwa COVID-19 dapat ditularkan dari orang yang 
bergejala (simptomatik) ke orang lain yang berada jarak dekat 
melalui droplet. Droplet merupakan partikel berisi air dengan 
diameter >5-10 µm. Penularan droplet dapat terjadi ketika 
seseorang berada pada jarak dekat (dalam 1 meter) dengan 
seseorang yang memiliki gejala pernapasan (misalnya, batuk atau 
bersin) sehingga droplet tersebut berisiko mengenai mukosa 
(mulut dan hidung) atau konjungtiva (mata). Penularan juga dapat 
terjadi melalui benda dan permukaan yang terkontaminasi droplet 
di sekitar orang yang terinfeksi. Oleh karena itu, penularan virus 
COVID-19 dapat terjadi melalui kontak langsung dengan orang 
yang terinfeksi dan kontak tidak langsung dengan permukaan 
atau benda yang digunakan oleh orang yang terinfeksi.1 

 
2.4 Diagnosis 

WHO merekomendasikan dilakukan pemeriksaan molekuler 
untuk seluruh pasien yang terduga terinfeksi COVID-19. Metode 
yang dianjurkan adalah metode deteksi molekuler/NAAT (Nucleic 
Acid Amplification Test) seperti pemeriksaan Real-Time Reverse 
Transcription Polymerase Chain Reaction (RT-PCR).1 
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BAB III 
PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN INFEKSI 

 
3.1 Kebersihan Tangan 

 Salah satu cara untuk melakukan pencegahan penyebaran 
kuman di tempat layanan kesehatan dan ditengah keramaian 
masyarakat adalah dengan rutin mencuci tangan menggunakan 
sabun pada air mengalir selama 40-60 detik atau dapat 
menggunakan handrub selama 20-30 detik yang berbahan dasar 
alkohol minimal 60% dan tidak memegang area wajah sebelum 
cuci tangan.3,4 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Gambar 2. Cara Mencuci Tangan yang Baik dan Benar5 

 
3.2 Etika Batuk dan Bersin 

 Etika Batuk atau Bersin Yang Benar yaitu:4,6 

1. Jauhkan wajah dari orang lain ketika batuk/bersin 
2. Tutup hidung dan mulut saat batuk/bersin dengan tisu 

atau lengan atas bagian dalam. Hal ini agar virus tidak 
menyebar ke udara dan menular ke orang lain. 

3. Cuci tangan dengan menggunakan sabun pada air 
mengalir atau menggunakan handrub berbasis alkohol, dan 
menggunakan masker ketika batuk atau bersin. 

4. Bila tidak ada masker, tutup hidung dan mulut 
menggunakan lengan atas bagian dalam, tisu, atau sapu 
tangan. Tisu yang telah dipakai segera dibuang ketempat 



7 Universitas Syiah Kuala 

sampah. Segera cuci tangan menggunakan sabun dan air 
mengalir. 

Kebiasaan Batuk/ Bersin Yang Salah:6 

1. Tidak menutup mulut saat batuk atau bersin di tempat 
umum. 

2. Tidak mencuci tangan setelah digunakan untuk menutup 
mulut atau hidung saat batuk/bersin. 

3. Membuang ludah di sembarang tempat. 
4. Membuang atau meletakkan tisu yang sudah dipakai di 

sembarang tempat. 
5. Tidak menggunakan masker saat flu atau batuk 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 3. Etika Batuk dan Bersin7 

 
3.3 Menggunakan Masker 

 Gunakan masker medis jika memiliki gejala pernapasan. 
Melakukan cuci tangan sebelum menggunakan dan saat 
melepaskan masker. Pastikan masker menutupi hidung dan mulut 
serta tidak ada jarak antara wajah dengan masker. Jangan 
menyentuh masker saat tidak digunakan, cuci tangan apabila 
tersentuh karena bisa saja masjer tersebut sudah terkontaminasi 
virus. Ganti Masker secara rutin (Masker kain bisa dicuci dan 
masker medis hanya untuk sekali pakai).8 
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Gambar 4. Cara Menggunakan Masker8,9 

 
3.4 Pembatasan Interaksi Fisik (Physical Distancing) 

Pembatasan sosial dalam hal ini jaga jarak fisik (physical 
distancing) adalah salah satu metode pencegahan penyebaran 
COVID-19, yang dapat dilakukan dengan cara:8,10,11 

1. Dilarang berdekatan atau kontak fisik dengan orang lain 
dengan cara mengatur jarak terdekat sekitar 1-2 meter (saat 
mengantri, duduk di bus/kereta, dan lain-lain), tidak 
bersalaman, tidak berpelukan 

2. Hindari penggunaan transportasi publik (seperti kereta, bus, 
dan angkot) yang tidak perlu, sebisa mungkin hindari jam 
sibuk ketika berpergian 

3. Hindari melakukan perjalanan baik ke luar kota atau luar 
negeri termasuk ke tempat-tempat wisata 

4. Tidak menyelenggarakan kegiatan/pertemuan yang 
melibatkan banyak peserta 

5. Menerapkan Work From Home (WFH), jika memungkinkan 
dan kantor memberlakukan ini 

6. Dilarang berkumpul massal di kerumunan dan fasilitas 
umum 

7. Untuk sementara waktu, anak sebaiknya bermain bersama 
keluarganya sendiri di rumah 

8. Mengurangi berkunjung kerumah kerabat/teman/saudara 
dan mengurangi menerima kunjungan/tamu. 
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9. Gunakan telepon atau layanan online untuk menghubungi 
dokter atau fasilitas lainnya 

10. Jika terpaksa keluar maka wajib menggunakan masker 
11. Membersihkan /disinfeksi rumah, tempat usaha, tempat 

kerja, tempat ibadah, kendaraan dan tempat tempat umum 
secara berkala 

12. Jika anda sakit, Dilarang mengunjungi orang tua/lanjut 
usia. Jika anda tinggal satu rumah dengan mereka, maka 
hindari interaksi langsung dengan mereka 
 

Melakukan physical distancing diharapkan dapat memutus 
rantai dan menekan penyebaran virus corona karena tidak semua 
orang yang terkena penyakit COVID-19 menunjukkan gejala 
(asimtomatik). Sangat mungkin kita ketemu orang yang terlihat 
sehat padahal sebenarnya orang tersebut terjangkit penyakit ini. 
Penderita COVID-19 tanpa gejala juga dapat menularkan 
penyakitnya ke orang lain.8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gambar 5. Physical Distancing9 

 
3.5 Meningkatkan Imunitas Tubuh  

 Dalam melawan penyakit COVID-19, menjaga sistem imunitas 
diri merupakan hal yang penting, terutama untuk mengendalikan 
penyakit penyerta (komorbid). Terdapat beberapa hal yang dapat 
meningkatan imunitas diri yaitu sebagai berikut:  Konsumsi gizi 
seimbang, aktifitas fisik/senam ringan, istirahat cukup, suplemen 
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vitamin, tidak merokok, mengendalikan komorbid (misal diabetes 
mellitus, hipertensi, kanker).11 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gambar 6. Meningkatkan Sistem Imun7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 



11 Universitas Syiah Kuala 

BAB IV 
ALAT PERLINDUNGAN DIRI 

 
Pendidikan profesi di bidang kedokteran gigi merupakan bidang 

yang memiliki risiko tinggi, dikarenakan beberapa prosedur 
perawatannya memungkinan untuk terjadinya transmisi COVID-19 
langsung dari rongga mulut pasien. Oleh karena itu, berbagai 
pertimbangan perlu dibuat sebagai persiapan menuju adaptasi 
kebiasaan baru. Melihat begitu rentannya tindakan yang dilakukan 
oleh dokter gigi maka perlu disusun sebuah standarisasi dan 
protokol khusus dalam melindungi keselamatan dan kesehatan 
kerja tenaga medis untuk mencegah bertambahnya korban 
khususnya dari kalangan dokter gigi.6 

Salah satu upaya untuk memutus rantai penularan infeksi 
serta upaya perlindungan bagi tenaga kesehatan dalam 
melakukan pelayanan kesehatan adalah penggunaan Alat 
Pelindung Diri (APD) atau Personal Protective Equipment (PPE). 
APD adalah perangkat alat  yang didesain sebagai penghalang 
terhadap penetrasi zat, partikel padat, cair, atau udara untuk 
melindungi pemakainya dari cedera atau penyebaran infeksi atau 
penyakit. Penggunaan APD secara benar dan tepat dapat 
membantu keberhasilan program pencegahan dan pengendalian 
infeksi serta keselamatan kerja petugas kesehatan karena APD 
dapat bertindak sebagai penghalang antara paparan bahan 
infeksius (misalnya virus dan bakteri) dengan kulit yang tidak 
intak, mulut, hidung, atau mata (mukosa/selaput lendir) tenaga 
kesehatan dan pasien.12,13 

Penggunaan APD yang efektif mencakup pemindahan 
dan/atau pembuangan APD yang terkontaminasi dengan benar 
untuk mencegah terpaparnya pemakai dan orang lain terhadap 
bahan infeksius. Sedangkan penggunaan APD yang tidak tepat 
akan memungkinkan terjadinya infeksi pada pasien dan 
keselamatan petugas kesehatan itu sendiri.12,13 

Prinsip yang harus dipenuhi dalam pemilihan APD adalah 
harus dapat memberikan perlindungan terhadap bahaya yang 
spesifik atau bahaya-bahaya yang dihadapi (percikan, kontak 
langsung maupun tidak langsung). Berat APD hendaknya seringan 
mungkin, dan alat tersebut tidak menyebabkan rasa 
ketidaknyamanan yang berlebihan, dapat dipakai secara fleksibel 
(reuseable maupun disposable), tidak menimbulkan bahaya 
tambahan, tidak mudak rusak, memenuhi ketentuan dari standar 
yang ada, pemeliharaan mudah dan tidak membatasi gerak.13 

 
4.1 Jenis-Jenis Alat Perlindungan Diri 
4.1.1 Pelindung Mata atau Face Shield  

Pelindung mata (eye protector) adalah salah satu jenis alat 
perlindungan diri (APD) yang diperlukan untuk melindungi 
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membran mukosa dari paparan droplet atau aerosol yang timbul 
saat melakukan tindakan perwatan gigi mulut. Proteksi membran 
mukosa dari mata, hidung dan mulut merupakan standar dari 
penanganan pasien yang memiliki infeksi dengan penyebarannya 
melalui droplet. Patogen dalam droplet dapat menyebar melalui 
droplet dengan ukuran lebih dari 5 µm, sedangkan ukuran aerosol 
sebesar 0,01-0,05 µm. Jika menggunakan pelindung mata atau 
face shield yang dapat dibersihkan, maka lakukan prosedur 
dekontaminasi menggunakan bahan desinfeksi yang 
dianjurkan.14,15 

Terdapat beberapa jenis pelindung mata yaitu Goggle, Face 
shield, kacamata pelindung (safety glass), dan respirator seluruh 
muka (Full-face respirators). Secara umum, pelindung mata berupa 
goggle yang baik idealnya harus memiliki fitur berupa ventilasi 
indirek, bahan yang jernih, tahan gores, seal yang baik, anti kabut 
dan tali yang dapat disesuaikan, sedangkan face shield (pelindung 
wajah) yang baik idealnya harus memiliki fitur berupa bahan yang 
jernih, anti kabut, menutupi seluruh bagian dan sisi wajah dan 
tali yang dapat disesuaikan.14 

 
1. Googles 

• Seal baik terhadap kulit wajah  
• Frame fleksibel yang dapat menutup seluruh kontur 

wajah tanpa menekan terlalu dalam  
• Dapat menutup seluruh mata dan daerah sekitarnya 
• Resistan terhadap pembentukan embun atau scratch 

(“baret”) 
• Memiliki tali ikat kepala yang dapat disesuaikan dengan 

ukuran masing-masing 
• Dapat digunakan secara berulang setelah prosedur 

desinfeksi15 
 

2. Face Shield 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gambar 7. Googles dan Face Shield14 
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• Terbuat dari plastik tembus pandang sehingga 
memberikan visibilitas baik bagi tenaga kesehatan dan 
pasien 

• Memiliki tali ikat kepala yang dapat disesuaikan 
• Sebaiknya yang resistan terhadap pembentukan embun  
• Dapat digunakan kembali setelah desinfeksi atau sekali 

pakai15 
 
4.1.2 Penutup Kepala/Headcap 

Semua petugas kesehatan harus mengenakan penutup 
kepala yang menutupi kepala dan leher, dimana penutup kepala 
disarankan agar yang terpisah dari gaun pelindung, sehingga 
dapat dilepas secara terpisah. Oleh karena penyebaran COVID-19 
melalui droplet atau aerosol maka tujuan dari penutup kepala 
adalah untuk melindungi kulit kepala dan leher serta rambut dari 
kontaminasi virus dan kemungkinan adanya transmisi virus dari 
lokasi tersebut ke mukosa membran mata, hidung dan mulut. 
Penutup kepala sebaiknya resistan terhadap air, untuk mencegah 
paparan terhadap droplet atau aerosol saliva. Seluruh rambut 
wajib masuk kedalam penutup kepala dan sebaiknya 
menggunakan penutup kepala sekali pakai. Spesifikasi dari 
penutup kepala:13,14,15 

1. Sekali pakai (single use) 
2. Tahan cairan (fluid resistant) 
3. Dapat disesuaikan dan tidak mudah bergerak setelah 

disesuaikan (adjustable and immovable once adjusted) 
4. Terdapat bagian terbuka (bagian wajah) yang tidak elastis. 

Selain menutupi wajah, panjang bagian ini adalah mencapai 
bagian atas gaun 

Terdapat 2 jenis head cap yaitu:14 

1. Skull Cap 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gambar 8. Skull Cap14 

 

2. Bouffant Cap 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 9. Bouffant Cap14 

 
Meskipun terdapat 2 jenis head cap, tidak ada perbedaan 

signifikan dalam pencegahan resiko infeksi setelah prosedur 
selesai dilakukan.14 



14 Universitas Syiah Kuala 

4.1.3 Masker  
Penggunaan masker yang digunakan masyarakat maupun 

tenaga medis memiliki jenis dan standar yang berbeda-beda. 
Masker yang digunakan perlu disesuaikan dengan tingkat 
intensitas kegiatan tertentu. Berikut merupakan tipe dan 
klasifikasi masker yang perlu diketahui perbedaannya:14 

1. Masker Kain 
Masker kain dapat digunakan untuk mencegah penularan 

dan mengantisipasi kelangkaan masker yang terjadi. Efektivitas 
penyaringan pada masker kain meningkat seiring dengan 
jumlah lapisan dan kerapatan tenun kain yang dipakai. Masker 
kain perlu dicuci dan dapat dipakai berkali-kali. Bahan yang 
digunakan untuk masker kain berupa bahan kain katun, scarf, 
dan sebagainya. Penggunaan masker kain dapat digunakan bagi 
masyarakat yang sehat yaitu digunakan ketika berada di tempat 
umum dan fasilitas lainnya dengan tetap menjaga jarak 1-2 
meter. Namun, jika masyarakat memiliki kegiatan yang 
tergolong berbahaya (misalnya, penanganan jenazah COVID-19, 
dan sebagainya) atau sedang tidak sehat maka tidak disarankan 
menggunakan masker kain.14 

 
2. Masker Bedah 3 Ply (Surgical Mask 3 Ply) 

Masker Bedah memiliki 3 lapisan yaitu lapisan luar kain 
tanpa anyaman kedap air, lapisan tengah yang merupakan 
lapisan filter densitas tinggi dan lapisan dalam yang menempel 
langsung dengan kulit sehingga efektif untuk memblokir 
percikan (droplet) dan tetesan dalam partikel besar yang keluar 
dari pemakai ketika batuk maupun bersin. Masker ini 
direkomendasikan untuk masyarakat yang menunjukan gejala-
gejala flu/influenza (batuk, bersin-bersin, hidung berair, 
demam, nyeri tenggorokan), melindungi pasien atau penderita 
dari operator/tenaga medis sebagai sumber infeksi, didalam 
melakukan prosedur/tindakan kepada pasien dan untuk tenaga 
medis di fasilitas layanan kesehatan.13,14 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gambar 10. Masker Bedah15 
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Masker harus digunakan sesuai kontur permukaan hidung 
dan mulut sehingga dapat sepenuhnya menutupi mulut dan 
hidung (harus mengikuti instruksi pemakaian dari pabrik yang 
memproduksi).  Masker dapat diganti atau dibuang apabila 
setelah selesai melakukan sebuah prosedur atau tindakan dan 
jika kondisi masker sudah rusak atau kotor dari menumpuknya 
percikan air ludah si pemakai akibat pemakaian yang terlalu 
lama. Instruksi pemakaian dari pabrik dapat berbeda-beda 
antara masker satu dengan lainnya, berdasarkan dari 
spesifikasi bahan dari masker tersebut (misalnya masker bedah 
dan masker N95).12 

 
3. Masker N95 atau Ekuivalen 

Masker N95 atau ekuivalen digunakan untuk melindungi 
membran mukosa hidung dan mulut tidak hanya dari paparan 
cairan dengan ukuran droplet, tapi juga hingga cairan 
berukuran aerosol yang terbentuk selama tindakan perawatan 
gigi mulut. Masker yang digunakan sebaiknya memiliki bentuk 
seperti “duckbill” atau “cup shape” yang tidak langsung 
berkontak dengan mulut, sehingga lebih aman dan lebih 
nyaman untuk digunakan. Masker jenis ini memiliki face seal fit 
yang ketat sehingga mendukung pemakai agar terhindar dari 
paparan aerosol asalkan seal fit dipastikan terpasang dengan 
benar. Masker sebaiknya digunakan bersama dengan pelindung 
mata atau face shield. Masker yang resistan air digunakan 
untuk tindakan yang menimbulkan pembentukan aerosol.14,16 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 11. Masker N9513 

 
Masker Filtering Facepiece Respirator (FFR) yang ekuivalen 

dengan N95 yaitu FFP2 (EN 149- 2001,Eropa), KN95 (GB2626-
2006,Cina), P2 (AS/NZA 1716:2012,Australia/New Zealand), 
KF94 (KMOEL-2017-64,Korea), DS (JMHLW-Notification 
214,2018,Jepang). Kelompok masker ini direkomendasikan 
terutama untuk tenaga kesehatan yang harus kontak erat 
secara langsung dalam menangani kasus dengan tingkat 
infeksius yang tinggi. Idealnya masker N95 tidak untuk 
digunakan kembali, namun dikarenakan stok N95 yang 
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semakin langka, dapat dipakai ulang dengan catatan semakin 
sering dipakai ulang maka kemampuan filtrasi akan menurun. 
Jika akan digunakan kembali, masker N95 perlu dilapisi masker 
bedah pada bagian luarnya namun apabila melakukan tindakan 
yang menimbulkan aerosol maka masker tidak dapat digunakan 
kembali. Masker N95 dapat digunakan kembali apabila 
dilakukan penyimpanan atau sterilisasi yang benar.14 

Masker N95 yang telah digunakan kemudian dilepas maka 
tidak boleh menyentuh bagian dalam dan luar masker. Apabila 
tersentuh, tenaga kesehatan harus segera melakukan 
kebersihan tangan. Cara penggunaan masker N95 agar dapat 
digunakan kembali dapat disimpan di kantong kertas berlabel 
nama petugas, tanggal dan jam. Masker N95 dapat dibuka dan 
di pasang kembali sebanyak 5 kali dan penggunaan selama 8 
jam.13 

 
Cara Menggunakan Masker N95:3 

1. Genggamlah bagian luar masker N95. Pisahkan kedua ikat 
kepala tersebut dan pegang tali masker dengan satu tangan  

2. Posisikan masker N95 dibawah dagu anda dan sisi untuk 
hidung berada diatas.  

3. Tariklah tali pengikat masker bagian bawah dan posisikan 
dibawah telinga, kemudian tarik tali bagian agak tinggi di 
bagian belakang kepala anda (diatas telinga) 

4. Letakkan jari-jari kedua tangan diatas bagian hidung yang 
terbuat dari logam. Tekan sisi logam dengan dua jari (jari 
telunjuk dan jari tengah) untuk masing-masing tangan 
mengikuti bentuk hidung anda. Jangan menekan dengan satu 
tangan karena dapat mengakibatkan masker N95 bekerja 
kurang efektif 

5. Lakukan penyesuaian bagian depan masker N95 dengan kedua 
tangan dan berhati-hatilah agar posisi masker tidak berubah 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 12. Cara Penggunaan Masker N9517 
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4.1.4 Gaun (Gown) 
Gaun medis merupakan alat pelindung tubuh dari 

kontaminasi virus melalui kontak atau droplet dengan cairan dan 
zat padat yang infeksius untuk melindungi lengan dan area tubuh 
tenaga kesehatan selama prosedur dan kegiatan perawatan 
pasien. Gaun sebaiknya dibuat dari bahan yang telah terbukti 
resistan terhadap penetrasi darah atau cairan tubuh lainnya yang 
mengandung patogen. Gaun juga digunakan untuk melindungi 
seragam atau pakaian kerja terhadap kemungkinan kontaminasi 
bahan-bahan infeksius atau bahan berbahaya lainnya, terutama 
ketika tenaga medis mengalami kontak langsung dengan pasien 
saat melakukan perawatan.12 

Dalam tindakan kedokteran gigi yang menimbulkan aerosol, 
partikel droplet dan aerosol akan jatuh kebawah sesuai gravitasi 
sehingga memudahkan partikel tersebut menempel pada pakaian 
dokter gigi maupun perawat. Sebaiknya sebelum gaun pelindung 
digunakan terlebih dahulu menggunakan surgical scrub.16 

Persyaratan gaun yang ideal antara lain efektif barrier 
(mampu mencegah penetrasi cairan), fungsi atau mobilitas, 
nyaman, tidak mudah robek, pas di badan (tidak terlalu besar 
atau terlalu kecil), biocompatibility (tidak toksik) dan quality 
maintenance.13 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 13. Gown Bedah dan Coverall 
 

4.1.5 Apron 
Apron merupakan pelindung tubuh untuk melapisi luar gaun 

yang digunakan oleh petugas kesehatan dari penetrasi cairan 
infeksius pasien yang bisa terbuat dari plastik sekali pakai atau 
bahan plastik berkualitas tinggi yang dapat digunakan kembali 
(reuseable) yang tahan terhadap klorin saat dilakukan 
desinfektan.12 

Penggunaan apron wajib digunakan selama tenaga kesehatan 
bekerja dalam ruangan perawatan. Jika secara klinis apron 
mengalami kerusakan atau terkontaminasi percikan droplet 
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maupun aerosol sebaiknya langsung diganti dengan yang baru. 
Apron yang digunakan sebaiknya menutupi seluruh tubuh dan 
resistan terhadap cairan.16 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gambar 14. Apron13 

Sumber : FDA 2020 
 

4.1.6 Sarung Tangan Double Steril Sekali Pakai  
Menghindari resiko transmisi virus ke tenaga kesehatan 

akibat adanya perforasi/kerusakan sarung tangan saat tindakan 
perawatan gigi mulut/akibat bahan desinfeksi seperti klorin maka 
sebaiknya menggunakan sarung tangan biasa double atau sarung 
tangan bedah latex. Penggunaan sarung tangan double atau 
sarung tangan bedah ini tentunya dapat mengurangi rasa sensasi 
taktil saat palpasi, tetapi hal ini akan dapat menjadi terbiasa oleh 
petugas kesehatan.16 

Sarung tangan yang digunakan lebih dari dua tidak 
disarankan karena akan menyebabkan hambatan dalam 
pergerakan dan kompleksitas saat melepaskan sarung tangan. 
Bagian luar sarung tangan sebaiknya memiliki panjang yang 
cukup, idealnya mencapai pertengahan lengan bawah. Untuk 
proteksi yang lebih baik maka sarung tangan pertama (bagian 
dalam) harus tertutup bagian lengan dari gaun dan sarung tangan 
kedua harus menutupi bagian ujung lengan dari gaun.16 

Penggunaan sarung tangan sebaiknya diganti dengan yang 
baru setiap pergantian pasien dan dibuang diwadah yang sesuai. 
Tetapi jika tidak memungkinkan, maka lakukan prosedur 
desinfeksi, lepaskan sarung tangan kedua, lalu lakukan kembali 
proses desinfeksi dan gunakan sarung tangan kedua yang baru.16 

Bahan desinfeksi yang digunakan adalah hand rub berbahan 
alkohol 70%. Sarung tangan perawatan pasien tidak boleh dicuci 
dan digunakan lagi. Sarung tangan berbahan nitril ditoleransi 
lebih baik daripada sarung tangan berbahan dasar latex. Bahan 
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nitril ini sangat baik karena tahan terhadap bahan desinfeksi 
seperti klorin.16 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gambar 15. Handscoon16 

 
4.1.7 Sepatu Boot atau Sepatu Tertutup dengan Penutup 

Sekali Pakai 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 16. Sepatu Boot dan Shoe Cover12,16 

 
Petugas kesehatan sebaiknya menggunakan sepatu boot 

tahan air (Rubber) atau pembungkus sepatu (shoe cover) dalam 
mencegah kontaminasi patogen virus dalam ruang perawatan 
dokter gigi. Sepatu boot resistan terhadap cairan lebih baik 
digunakan dibandingkan sepatu biasa, karena sepatu boot mudah 
dibersihkan dan didesinfeksi. Disamping itu, sepatu boot dapat 
melindungi tenaga kesehatan dari alat tajam atau bahan korosif 
saat terjatuh. Jika sepatu boot tidak tersedia, menggunakan 
sepatu yang tertutup dan dibungkus pembungkus sepatu yang 
tidak licin juga dapat menggantikan penggunaan sepatu boot. 
Sepatu boot tidak perlu diganti dan dapat digunakan terus setelah 
prosedur desinfeksi.14,16 

 Syarat sepatu boot yang baik:16 

• Tidak licin dengan permukaan PVC 
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• Setinggi atau mencapai lutut, lebih tinggi dari tepi bawah gaun 
(disarankan posisi dokter gigi tegak saat mengerjakan pasien, 
dibandingkan posisi saat duduk karena akan menyebabkan 
gaun terbuka) 

• Sebaiknya dipilih warna yang terang agar dapat mudah 
dideteksi jika adanya kemungkinan kontaminasi 

 
4.1.8 APD Level 1 

Alat Pelindung Diri Level 1 digunakan pada pelayanan triase, 
rawat jalan non COVID-19, rawat inap non COVID-19, ruang poli 
umum dan kegiatan yang tidak menimbulkan aerosol. APD level 1 
terdiri dari penutup kepala, masker bedah, baju scrub/pakaian 
jaga, sarung tangan lateks, pelindung wajah dan pelindung 
kaki.14,17,18 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

    Gambar 17. APD Level 112   Gambar 18. APD Level 212 

Sumber: Departemen Neurologi FKUI-RSCM 
 

4.1.9 APD Level 2 
Digunakan pada pemeriksaan pasien dengan gejala infeksi 

pernapasan, pengambilan spesimen non pernapasan yang tidak 
menimbulkan aerosol, ruang perawatan pasien COVID-19, 
pemeriksaan pencitraan pada suspek/probable/terkonfirmasi 
COVID-19. Terdiri dari penutup kepala, pelindung mata dan 
wajah, masker bedah/N95, baju scrub/pakaian jaga, gown, 
sarung tangan lateks dan pelindung kaki. 14,17,18 
 
4.1.10 APD Level 3 

Digunakan pada prosedur dan tindakan operasi pada pasien 
ODP, PDP atau terkonfirmasi COVID-19, kegiatan yang 
menimbulkan aerosol (intubasi, ekstubasi, trakeotomi, resusitasi 
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jantung paru, bronkoskopi, pemasangan NGT, endoskopi 
gastrointestinal) pada pasien ODP, PDP atau terkonfirmasi COVID-
19, pemeriksaan gigi mulut, mata dan THT dan pengambilan 
sampel pernafasan (swab nasofaring dan orofaring). Terdiri dari 
penutup kepala, pelindung mata dan wajah (google dan face 
shield), masker N95 atau ekuivalen, baju scrub/pakaian jaga, 
coverall/gown dan apron, sarung tangan bedah lateks, 
boots/sepatu karet dengan pelindung sepatu. 14,17,18 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gambar 19. APD Level 312 

Sumber: Departemen Neurologi FKUI-RSCM 
 
4.2 Hal-hal yang tidak boleh dilakukan pada saat penggunaan 

APD 
1. Menyentuh mata, hidung dan mulut saat menggunakan 

APD 
2. Menyentuh bagian depan masker 
3. Mengalungkan masker dileher 
4. Menggantung APD diruangan kemudian menggunakannya 

kembali 
5. Menggunakan APD keluar dari area perawatan 
6. Membuang APD dilantai 
7. Menggunakan sarung tangan berlapis saat bertugas 

apabila tidak dibutuhkan 
8. Menggunakan sarung tangan terus menerus tanpa 

indikasi 
9. Menggunakan sarung tangan saat menulis, memegang 

rekam medik pasien, memegang handle pintu, memegang 
HP 

10. Melakukan kebersihan tangan saat masih menggunakan 
sarung tangan16 
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4.3  Cara Menggunakan APD 
1. Alat Pelindung Diri Level 13,13,19 

1. Lepaskan semua barang-barang pribadi (jam tangan, 
perhiasan, dan lain-lain) 

2. Ganti baju menggunakan baju kerja/scrub 
3. Mencuci tangan 6 langkah menggunakan sabun pada air 

mengalir selama 60 detik atau dapat menggunakan hand 
rub berbasis alkohol 

4. Pasang penutup kepala sekali pakai 
5. Pasang masker bedah dan sesuaikan dengan bentuk 

hidung dan wajah 
6. Pasang pelindung wajah menutupi mata dan dagu 
7. Pasang sarung tangan yang sesuai dengan ukuran 

tangan 
 

2. Alat Pelindung Diri Level 23,13,19 
1. Lepaskan semua barang-barang pribadi (jam tangan, 

perhiasan, dan lain-lain) 
2. Gunakan baju scrub sebagai bahan lapisan pertama 

pakaian pelindung 
3. Pastikan bahwa gown dalam keadaan baik dan tidak 

dalam keadaan rusak 
4. Mencuci tangan 6 langkah menggunakan sabun pada air 

mengalir selama 60 detik atau dapat menggunakan hand 
rub berbasis alkohol 

5. Gunakan sepatu boot atau jika menggunakan sepatu 
pribadi yang tertutup maka gunakan pelindung sepatu 
(shoe cover) dengan cara pelindung sepatu dipakai diluar 
sepatu dan menutupi celana panjang yang dikenakan 

6. Pakai sarung tangan pertama 
7. Pasang penutup kepala yang menutupi seluruh bagian 

kepala dan telinga dengan baik 
8. Pakai surgical gown dan menutupi badan dengan baik 

dengan cara memasukkan kebagian lengan terlebih 
dahulu kemudian mengikat tali kebelakang dengan baik. 
Pastikan tali terikat dengan baik 

9. Pasang masker bedah dan sesuaikan dengan bentuk 
hidung dan wajah 

10. Pasang pelindung mata (googles) rapat menutupi mata 
11. Pasang sarung tangan lapisan kedua hingga menutupi 

setengah lengan bawah 
 

3. Alat Pelindung Diri Level 33,18,19 
1. Lepaskan semua barang-barang pribadi (jam tangan, 

perhiasan, dan lain-lain) 
2. Gunakan baju scrub sebagai bahan lapisan pertama 

pakaian pelindung 
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3. Pastikan bahwa APD dalam keadaan baik, sesuai ukuran 
dan tidak dalam keadaan rusak 

4. Mencuci tangan 6 langkah menggunakan sabun pada air 
mengalir selama 60 detik atau dapat menggunakan hand 
rub berbasis alkohol 

5. Pasang penutup kepala yang menutupi seluruh bagian 
kepala dan telinga dengan baik 

6. Pasang masker N95 dan pastikan seal tertutup rapat 
7. Pakai sarung tangan pertama 
8. Pasang pelindung mata (googles) rapat menutupi mata 
9. Pakai baju hazmat dengan cara masukkan dari mulai 

kaki kemudian lengan dan pastikan baju hazmat 
terkancing dengan rapat sampai leher dan tutup kepala 
menggunakan penutup kepala dibaju hazmat 

10. Pasang pelindung wajah/face shield hingga menutup 
wajah dan dagu 

11. Gunakan shoe cover pada kaki lalu gunakan pelindung 
kaki (sepatu boot) 

12. Pasang sarung tangan lapisan kedua hingga menutupi 
setengah lengan bawah 

 
4.4 Cara Melepaskan APD 

1. Alat Pelindung Diri Level 13,13,19 
1. Pastikan tempat sampah medis tersedia pada ruangan 

pelepasan APD 
2. Melakukan kebersihan tangan menggunakan hand rub 

berbasis alkohol selama 20 detik 
3. Buka sarung tangan dengan cara memegang bagian luar 

sarung tangan dan buang ke ketempat sampah medis 
4. Lakukan kebersihan tangan menggunakan hand rub 
5. Lepaskan penutup kepala dengan cara memegang sisi 

dalam penutup kepala dan buka penutup kepala kearah 
belakang. Buang penutup kepala ketempat sampah 
medis  

6. Lakukan kebersihan tangan menggunakan hand rub 
7. Lepaskan masker bedah dan jangan sentuh bagian luar 

masker kemudian buang ketempat sampah medis  
8. Lakukan kembali kebersihan tangan menggunakan hand 

rub 
 

2. Alat Pelindung Diri Level 23,13,19 
1. Pastikan tempat sampah medis tersedia pada ruangan 

pelepasan APD 
2. Melakukan kebersihan tangan menggunakan hand rub 

berbasis alkohol selama 20 detik 
3. Membuka sarung tangan bagian luar dan dibuang ke 

tempat sampah medis 
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4. Lakukan kebersihan tangan menggunakan hand rub 
5. Lepaskan penutup kepala dengan cara memegang sisi 

dalam penutup kepala dan buka penutup kepala kearah 
belakang. Buang penutup kepala ketempat sampah 
medis 

6. Lakukan kebersihan tangan menggunakan hand rub 
7. Lepaskan surgical gown tanpa menyentuh sisi luar, 

lepaskan ikatan kemudian menarik dari belakang 
kedepan dan gulung gown dari sisi dalam keluar lalu 
buang ketempat sampah medis 

8. Lakukan kebersihan tangan menggunakan hand rub 
9. Lepaskan pelindung mata (googles) dengan menarik tali 

dibelakang kedepan 
10. Lakukan kebersihan tangan menggunakan hand rub 
11. Lepaskan masker kemudian buang ketempat sampah 

medis  
12. Lakukan kebersihan tangan menggunakan hand rub 
13. Lepaskan sarung tangan terdalam dan buang ke 

ketempat sampah medis  
14. Lakukan kembali kebersihan tangan menggunakan hand 

rub 
 

3. Alat Pelindung Diri Level 33,18,19 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gambar 20. Cara Melepaskan APD Level 34 

Sumber: Departemen Neurologi FKUI-RSCM 

 
1. Pastikan tempat sampah medis tersedia pada ruangan 

pelepasan APD 
2. Melakukan kebersihan tangan menggunakan hand rub 

berbasis alkohol selama 20 detik 
3. Membuka sarung tangan bagian luar dan dibuang ke 

tempat sampah medis 
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4. Lakukan kebersihan tangan menggunakan hand rub 
5. Lepaskan face shield dan letakkan pada tempat yang 

telah disediakan jika akan dilakukan desinfeksi 
6. Semprotkan cairan desinfektan kesepatu boot lalu buka 

sepatu boot dengan menginjak bagian belakang sepatu 
7. Lakukan kebersihan tangan menggunakan hand rub 
8. Lepaskan baju hazmat dengan cara menggulung 

kebawah dan pastikan tidak menyentuh bagian luar dari 
baju hazmat 

9. Lakukan kebersihan tangan menggunakan hand rub 
10. Lepaskan googles dan letakkan pada tempat yang telah 

disediakan jika akan dilakukan desinfeksi 
11. Lakukan kebersihan tangan menggunakan hand rub 
12. Lepaskan masker N95 dan buang ketempat sampah 

medis 
13. Lakukan kebersihan tangan menggunakan hand rub 
14. Lepaskan penutup kepala dan dibuang ke tempat 

sampah medis 
15. Lakukan kebersihan tangan menggunakan hand rub 
16. Lepaskan shoe cover dan buang ketempat sampah medis 
17. Lepaskan sarung tangan terdalam dan buang ke 

ketempat sampah medis  
18. Melakukan kebersihan tangan menggunakan hand rub 

berbasis alkohol selama 20 detik 
19. Mandi dan mengganti dengan baju bersih yang dibawa 

dari rumah 
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BAB V 
PANDUAN KESEHATAN MASYARAKAT UNTUK COVID-19 

 
 Panduan ini ditujukan untuk masyarakat dan tenaga 

kesehatan dalam rangka mengurangi dan memutus rantai 
penyebaran serta mengurangi keparahan penyakit dan angka 
kematian COVID-19 di Indonesia.1,11 

 
5.1 Definisi Operasional 

1. Pasien Dalam Pengawasan (PDP) 
1) Orang dengan Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) 

yaitu demam (≥380C) atau riwayat demam; disertai salah 
satu gejala/tanda penyakit pernapasan seperti: 
batuk/sesak nafas/sakit tenggorokan/pilek/pneumonia 
ringan hingga berat dan pada 14 hari terakhir sebelum 
timbul gejala memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di 
negara/wilayah yang melaporkan transmisi lokal. 

2) Orang dengan demam (≥380C) atau riwayat demam atau 
ISPA dan pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala 
memiliki riwayat kontak dengan kasus konfirmasi atau 
probabel COVID-19. 

3) Orang dengan ISPA berat/pneumonia berat** yang 
membutuhkan perawatan di rumah sakit dan tidak ada 
penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang 
meyakinkan.1,11 

 
2. Orang Dalam Pemantauan (ODP) 

1) Orang yang mengalami demam (≥380C) atau riwayat 
demam; atau gejala gangguan sistem pernapasan seperti 
pilek/sakit tenggorokan/batuk dan pada 14 hari terakhir 
sebelum timbul gejala memiliki riwayat perjalanan atau 
tinggal di negara/wilayah yang melaporkan transmisi 
lokal. 

2) Orang yang mengalami gejala gangguan sistem 
pernapasan seperti pilek/sakit tenggorokan/batuk dan 
pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki 
riwayat kontak dengan kasus konfirmasi atau probabel 
COVID-19.11 

 
3. Orang Tanpa Gejala (OTG) 

1) Orang yang tidak bergejala dan memiliki risiko tertular 
dari orang yang sudah terkonfirmasi COVID-19. 

2) Orang tanpa gejala merupakan kontak erat dengan 
kasus konfirmasi COVID-19.11 
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4. Kasus Konfirmasi 
Seseorang yang dinyatakan positif terinfeksi virus 

COVID-19 yang dibuktikan dengan pemeriksaan 
laboratorium RT-PCR.1 

Kasus konfirmasi dibagi menjadi 2: 
a. Kasus konfirmasi dengan gejala (simptomatik) 
b. Kasus konfirmasi tanpa gejala (asimptomatik)1 

 
5. Komorbiditas 

Penyakit penyerta (komorbid) menggambarkan kondisi 
bahwa orang tersebut memiliki penyakit lain yang dialami 
selain dari penyakit utamanya (misalnya penyakit diabetes, 
hipertensi, kanker)11 

 
6. Discarded 

Discarded apabila memenuhi salah satu kriteria berikut: 
a. Seseorang dengan status kasus suspek dengan hasil 

pemeriksaan RT-PCR 2 kali negatif selama 2 hari 
berturut-turut dengan selang waktu >24 jam. 

b. Seseorang dengan status kontak erat yang telah 
menyelesaikan masa karantina selama 14 hari.1 

 
7. Kontak Erat 

Kontak Erat adalah seseorang yang melakukan kontak 
fisik atau berada dalam satu ruangan/berdekatan (dalam 
radius 1 meter dan dalam jangka waktu 15 menit atau lebih 
dengan kasus pasien dalam pengawasan atau konfirmasi) 
dihitung dari 2 hari sebelum kasus timbul gejala dan hingga 
14 hari setelah kasus timbul gejala.1 

Termasuk kontak erat adalah: 
a. Petugas kesehatan yang memeriksa, merawat, mengantar 

dan membersihkan ruangan di tempat perawatan kasus 
tanpa menggunakan APD yang sesuai standar. 

b. Orang yang berada dalam suatu ruangan yang sama 
dengan kasus (termasuk tempat kerja, kelas, rumah, 
acara besar) dalam 2 hari sebelum kasus timbul gejala 
dan hingga 14 hari setelah kasus timbul gejala. 

c. Orang yang bepergian bersama (radius 1 meter) dengan 
segala jenis alat angkut/kendaraan dalam 2 hari sebelum 
kasus timbul gejala dan hingga 14 hari setelah kasus 
timbul gejala.1 

 
8. Selesai Isolasi 

Selesai isolasi apabila memenuhi salah satu kriteria 
berikut: 
a. Kasus konfirmasi tanpa gejala (asimptomatik) yang tidak 

dilakukan pemeriksaan follow up RT-PCR dinyatakan 
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selesai isolasi apabila sudah menjalani isolasi mandiri 
selama 10 hari sejak pengambilan spesimen diagnosis 
konfirmasi.1 

b. Kasus probable/kasus konfirmasi dengan gejala ringan 
dan gejala sedang (simptomatik) yang tidak dilakukan 
pemeriksaan follow up RT-PCR dinyatakan selesai isolasi 
harus dihitung 10 hari sejak tanggal onset dengan 
ditambah minimal 3 hari setelah tidak lagi menunjukkan 
gejala demam dan gangguan pernapasan.1 

c. Kasus konfirmasi dengan gejala berat/kritis yang dirawat 
di rumah sakit:1 
• Kasus konfirmasi dengan gejala berat/kritis yang 

dirawat di rumah sakit dinyatakan selesai isolasi 
apabila telah mendapatkan hasil pemeriksaan follow up 
RT-PCR 1 kali negatif ditambah minimal 3 hari setelah 
tidak lagi menunjukkan gejala demam dan gangguan 
pernapasan. 

• Dalam hal pemeriksaan follow up RT-PCR tidak dapat 
dilakukan, maka pasien kasus konfirmasi dengan gejala 
berat/kritis yang dirawat di rumah sakit yang sudah 
menjalani isolasi selama 10 hari sejak onset dengan 
ditambah minimal 3 hari tidak lagi menunjukkan gejala 
demam dan gangguan pernapasan, dinyatakan selesai 
isolasi, dan dapat dialihrawat non isolasi atau 
dipulangkan. 

 
9. Sembuh 

Pasien konfirmasi tanpa gejala, gejala ringan, gejala 
sedang, dan gejala berat/kritis dinyatakan sembuh apabila 
telah memenuhi kriteria selesai isolasi dan dikeluarkan 
surat pernyataan selesai pemantauan, berdasarkan 
penilaian dokter di fasyankes tempat dilakukan pemantauan 
atau oleh DPJP. Pasien konfirmasi dengan gejala berat/kritis 
dimungkinkan memiliki hasil pemeriksaan follow up RT-PCR 
persisten positif, karena pemeriksaan RT-PCR masih dapat 
mendeteksi bagian tubuh virus COVID-19 walaupun virus 
sudah tidak aktif lagi (tidak menularkan lagi). Terhadap 
pasien tersebut, maka penentuan sembuh berdasarkan hasil 
assessment yang dilakukan oleh DPJP.10 

 
5.5  Tatalaksana Klinis Pasien terkonfirmasi COVID-19 

1. Pasien terkonfirmasi tanpa gejala 
Pada prinsipnya pasien terkonfirmasi COVID-19 yang 

tanpa gejala tidak memerlukan rawat inap di Rumah Sakit, 
tetapi pasien harus menjalani isolasi selama 10 hari sejak 
pengambilan spesimen diagnosis konfirmasi, baik isolasi 
mandiri di rumah maupun di fasilitas publik yang 



29 Universitas Syiah Kuala 

dipersiapkan pemerintah. Isolasi ini penting untuk 
mengurangi tingkat penularan yang terjadi di masyarakat.10 

Pasien yang menjalani isolasi harus menjalankan 
aturan-aturan terkait PPI dan dilakukan monitoring secara 
berkala baik melalui kunjungan rumah maupun secara 
telemedicine oleh petugas FKTP. Pasien sebaiknya diberikan 
leaflet berisi hal-hal yang harus diketahui dan dilaksanakan, 
pasien diminta melakukan pengukuran suhu tubuh 
sebanyak dua kali sehari. Setelah 10 hari pasien akan 
kontrol ke FKTP terdekat.10 

 
2. Pasien terkonfirmasi sakit ringan 

Pada prinsipnya tatalaksana pasien terkonfirmasi 
COVID-19 yang mengalami sakit ringan sama dengan pasien 
terkonfirmasi yang tanpa gejala. pasien harus menjalani 
isolasi minimal selama 10 hari sejak muncul gejala 
ditambah 3 hari bebas gejala demam dan gangguan 
pernafasan. Isolasi dapat dilakukan mandiri di rumah 
maupun di fasilitas publik yang dipersiapkan Pemerintah.10 

Pasien yang sakit ringan dapat diberikan pengobatan 
simptomatik misalnya pemberian anti-piretik bila mengalami 
demam. Pasien harus diberikan informasi mengenai gejala 
dan tanda perburukan yang mungkin terjadi dan nomor 
contact person yang dapat dia hubungi sewaktu-waktu 
apabila gejala tersebut muncul. Petugas FKTP diharapkan 
proaktif untuk melakukan pemantauan kondisi pasien. 
Setelah melewati masa isolasi pasien akan kontrol ke FKTP 
terdekat.10 

 
3. Pasien terkonfirmasi sakit sedang dan pasien sakit ringan 

dengan penyulit 
Pasien terkonfirmasi COVID-19 yang mengalami sakit 

sedang dan pasien yang sakit ringan tetapi memiliki faktor 
penyulit atau komorbid akan menjalani perawatan di Rumah 
Sakit. Prinsip tatalaksana untuk pasien yang sakit sedang 
adalah pemberian terapi simptomatis untuk gejala yang ada 
dan fungsi pemantauan, dilaksanakan sampai gejala 
menghilang dan pasien memenuhi kriteria untuk 
dipulangkan dari Rumah Sakit.10 

 
5.6  Tatakelola Karantina 

1. Karantina Rumah 
Karantina rumah merupakan pembatasan penghuni 

dalam satu rumah yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau 
terkontaminasi untuk mencegah penyebaran penyakit atau 
kontaminasi. Masyarakat lain di luar rumah tersebut harus 
menghindari berinteraksi langsung dengan penghuni rumah 
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atau tidak boleh menggunakan/bersentuhan dengan barang 
yang belum didisinfeksi. Apabila masyarakat menjalani 
karantina rumah maka harus berkomunikasi per telpon 
dengan keluarga di luar rumah tersebut secara periodik, dan 
meminta dukungan apabila memerlukan bantuan. 
Karantina rumah dilakukan melalui isolasi diri.11 

 
2. Isolasi diri 

Isolasi diri dilakukan dengan memantau kondisi 
kesehatan diri sendiri dengan menghindari kemungkinan 
penularan dengan orang-orang sekitar termasuk keluarga, 
melaporkan kepada fasyankes terdekat kondisi 
kesehatannya. Yang dilakukan saat isolasi diri: 11 
a. Tinggal di rumah dan tidak boleh berinteraksi dengan 

masyarakat 
b. Menggunakan kamar terpisah dari anggota keluarga lain 
c. Jika memungkinkan jaga jarak setidaknya 1 meter dari 

anggota keluarga lain 
d. Menggunakan masker selama isolasi diri 
e. Melakukan pengukuran suhu harian dan observasi gejala 

klinis 
f. Hindari pemakaian bersama peralatan makan, peralatan 

mandi dan linen/sprei 
g. Terapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) 
h. Berada di ruang terbuka dan berjemur di bawah sinar 

matahari setiap pagi 
i. Jaga kebersihan dengan cairan disinfektan 
j. Hubungi segera fasyankes jika mengalami perburukan 

gejala untuk perawatan lebih lanjut 
 

3. Karantina Fasilitas Khusus 
Karantina fasilitas khusus adalah karantina yang 

dilakukan di fasilitas khusus yang disediakan oleh otoritas 
yang berwenang dan didasarkan kepada orang yang 
memiliki gejala dan riwayat kontak dengan seseorang yang 
positif. Yang termasuk ke dalam daftar orang yang 
dilakukan karantina rumah adalah ODP (Orang Dalam 
Pemantauan): orang yang memiliki gejala dan kontak serta 
memiliki hasil tes positif. Yang dimaksud dengan Karantina 
Fasilitas Khusus (KFK) sebagai berikut: 11 
a. Karantina dilakukan di Fasilitas yang dikelola pihak 

berwenang seperti : Wisma, Hotel, Asrama Haji dan lain-
lain yang di fungsikan sebagai Rumah Sakit Darurat 
COVID-19. 

b. Diawasi oleh Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah 
setempat yang dapat terdiri dari Dinkes, Puskesmas, 
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Rumah Sakit, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, 
TNI/Polri dan lain-lain. 

c. Pembiayaan oleh pemerintah dan sumber lain yang sah 
d. Penanggungjawab: 

Kementerian/Lembaga/Gubernur/Walikota/Bupati 
 

4. Karantina Rumah Sakit 
Karantina rumah sakit adalah pembatasan seseorang 

dalam rumah sakit yang diduga terinfeksi penyakit 
dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah 
kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi. 11 

 
5. Karantina Wilayah 

Karantina wilayah adalah pembatasan penduduk dalam 
suatu wilayah termasuk wilayah Pintu Masuk beserta isinya 
yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi 
untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau 
kontaminasi. Karantina wilayah perlu dipertimbangan untuk 
dilakukan di daerah episenter. Pimpinan daerah episenter 
bertanggungjawab agar masyarakatnya mengurangi/ 
melarang melakukan perjalanan ke luar daerah episentrum. 
Pimpinan daerah yang bukan episenter harus menjelaskan 
kepada masyarakatnya agar tidak memasuki daerah 
episenter. 11 

 
5.7  Nutrisi 

Proses infeksi virus dan inflamasi dapat meningkatkan risiko 
terjadinya malnutrisi. Pada pasien COVID-19 terjadi 
ketidakseimbangan kebutuhan energi. Pada kondisi ini terjadi 
peningkatan konsumsi energi yang disebabkan oleh faktor-faktor 
seperti demam, peningkatan kerja otot -otot pernafasan serta 
ventilasi mekanik. Konsumsi energi yang meningkat akan 
meningkatkan kebutuhan energi. Untuk mencegahnya maka 
diperlukan perhitungan kebutuhan energi yang sesuai. Kebutuhan 
energi dapat dihitung berdasarkan status gizi, kondisi klinis dan 
hemodinamik, pemeriksaan penunjang, dan adanya penyakit 
komorbid.20 

Pemberian nutrisi yang sesuai dapat berperan baik sebagai 
tindakan pencegahan maupun sebagai terapi. Untuk tindakan 
pencegahan, rekomendasi yang dapat diberikan adalah: 20 
1. Makan makanan yang sehat dan seimbang sesuai dengan 

kebutuhan 
2. Tingkatkan daya tahan tubuh dengan asupan tinggi protein 
3. Tingkatkan asupan sayuran dan buah sumber vitamin dan 

mineral 
4. Cuci tangan dan bahan makanan sebelum diolah 
5. Tidur yang cukup dan cegah dehidrasi 
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1) Pemberian Makronutrien20 
a) Orang dalam pemantauan (ODP)  

Energi  : 30–35 kkal/kg BB/hari 
Protein   : 15-25% 
Karbohidrat  : 50% 
Lemak  : 25-30% 
Cairan  : 30-40 ml/kgBB/hari 

 
b) Pasien dalam pengawasan (PDP) 

Energi  : 30–35 kkal/kgBB/hari 
Protein   : 1,2-2 g/kgBB/hari/15-25% 
Karbohidrat  : 50% 
Lemak  : 25-30% 
Cairan  : 30-35 ml/kgBB (Cairan isotonik 

  kristaloid/normal salin/ringer laktat) 
 

c) Tenaga Kesehatan (Nakes) 
Energi  : Angka Kecukupan Gizi (AKG 2019) +10% 
Protein   : 15-25% 
Karbohidrat  : 55% 
Lemak  : 25-30% 
Cairan  : 30-40 ml/kgBB/hari 

 
d) Penyakit Kritis 

Energi  : 25-30 kkal/kgBB/hari 
Protein   : Tanpa ventilator : 1,2-2 g/kgBB/hari 
      Dengan ventilator : 1,3 g/kgBB/hari 
Karbohidrat  : 50% 
Lemak  : 25-30% 
Cairan  : Balans cairan / Hemodinamik 
 

2) Pemberian Mikronutrien20 
a) Orang dalam pemantauan (ODP) 

Vitamin A  : Laki-laki : 650 RE/hari 
      Perempuan : 600 RE/hari 
Vitamin C  : 500-1000 mg/hari 
Vitamin D  : <70 th : 600 IU/hari 
      >70 th : 800 IU/hari 
Vitamin E  : 300 IU/hari 
Zink   : 20 mg/hari 
Selenium   : 50-100 µg/hari 
Madu   : 10 g/12 jam/hari 
 

b) Pasien dalam pengawasan (PDP) 
Vitamin A  : Laki-laki : 650 RE/hari 
      Perempuan : 600 RE/hari 
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Vitamin B1   : Sakit berat/kritis  
      Intravena : 100 mg/24 jam diberikan 
Vitamin B6  : 25-100 mg/hari 
Vitamin C :  Sakit ringan per oral : 1 g/hari (500  

  mg/12 jam) 
  Sakit berat/kritis : 
  1 jam pertama : intravena 4 g dalam 100  
  cc NaCl 0,9% drips 
  Dilanjutkan dengan : intravena : 1 g/8  
  jam dalam 50 cc Dextrose 5% atau 50 cc  
  NaCl 0,9% 

Vitamin D  : <70 th : 600 IU/hari 
      >70 th : 800 IU/hari 
Vitamin E  : Sakit berat/kritis : 400 IU/hari 
Zink   : 20-40 mg/hari 
Selenium   : 200 µg/hari 
Kalsium  : Sakit berat/kritis, per oral : 600 mg/hari 
Madu   : 10g/12 jam/hari 
Kurkumin  : 30-90 mg/24 jam dosis terbagi 

 
c) Tenaga Kesehatan (Nakes) 

Vitamin A  : Laki-laki : 650 RE/hari 
      Perempuan : 600 RE/hari 
Vitamin C : 500-1000 mg/hari  
Vitamin D  : <70 th : 600 IU/hari 
      >70 th : 800 IU/hari 
Vitamin E  : 300 IU/hari 
Zink   : 20 mg/hari 
Selenium   : 50-100 µg/hari 
Madu   : 10g/12 jam/hari 

 
d) Penyakit Kritis 

Vitamin A  : Laki-laki : 650 RE/hari 
      Perempuan : 600 RE/hari 
Vitamin B1   : Sakit berat/kritis  
      Intravena : 100 mg/24 jam diberikan 
Vitamin B6  : 25-100 mg/hari 
Vitamin C : Sakit berat/dengan komplikasi 

 (intravena) : 1 g/8 jam/hari 
Vitamin D  : <70 th : 600 IU/hari 
      >70 th : 800 IU/hari 
Vitamin E  : Sakit berat/kritis : 400 IU/hari 
Zink   : 20-40 mg/hari 
Selenium   : 200 µg/hari 
Kalsium  : Sakit berat/kritis, per oral : 600 mg/hari 
Madu   : 10g/12 jam/hari 
Kurkumin  : 30-90 mg/24 jam dosis terbagi 
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BAB VI 
KEGIATAN KEPANITERAAN KLINIK FKG UNSYIAH 

 
6.1 Alur Kerja Mahasiswa Coass Selama Pandemi Covid-19  di 

RSGM Unsyiah dan Ruangan Skills Lab 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Mahasiswa melapor kepada sekretaris 
bagian bidang ilmu H-3 sebelum 

kegiatan kepaniteraan klinik 

Mahasiswa mengisi link google form 
sebagai tanda bukti pendaftaran H-1 

sebelum kegiatan klinik 
 

Mengisi link absen pada hari H 
kegiatan 

Menggunakan APD Level 2 di 
Ruangan donning 

Wajib menggunakan masker, mencuci 
tangan sebelum masuk keklinik dan 

dilakukan pengecekan suhu 
 

Menyimpan barang-barang pribadi 
terlebih dahulu dan hanya membawa 

peralatan seperlunya 

Mengambil bahan yang disediakan 
petugas sesuai protokol COVID-19 

Melakukan kegiatan pembelajaran 
(Proses Pembelajaran dan Penilaian 

Oleh DPJP) 

Kegiatan pembelajaran selesai, 
mahasiswa menuju keruangan doffing 

Melepaskan APD dan mengganti 
dengan baju bersih 

Mahasiswa langsung pulang 
Ruangan didesinfeksi sebelum sesi 

berikutnya dimulai 
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6.2 Alur Kerja Mahasiswa Coass Selama Pandemi Covid-19 di 
RSGM Unsyiah (Proses Pembelajaran Pada Pasien) 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

Mahasiswa melapor kepada sekretaris 
bagian bidang ilmu H-3 sebelum 

kegiatan kepaniteraan klinik  

Mahasiswa mengisi link google form 
sebagai tanda bukti pendaftaran H-1 

sebelum kegiatan klinik 
 

Mengisi link absen pada hari H 
kegiatan 

Menggunakan APD Level 3 di 
Ruangan donning 

Wajib menggunakan masker, mencuci 
tangan sebelum masuk keruangan 

skillslab dan dilakukan pengecekan 
suhu 

Menyimpan barang-barang pribadi 
terlebih dahulu dan hanya membawa 

peralatan seperlunya 

Mengambil bahan yang disediakan 
petugas sesuai protokol COVID-19 

Melakukan kegiatan pembelajaran 
(Proses Pembelajaran dan Penilaian 

Oleh DPJP) 

Kegiatan pembelajaran selesai, 
mahasiswa menuju keruangan doffing 

Melepaskan APD dan mengganti 
dengan baju bersih 

Mahasiswa langsung pulang 
Ruangan didesinfeksi sebelum sesi 

berikutnya dimulai 
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6.3  Protokol Selama Berada Di Lingkungan RSGM dan RKU 4 
1. Memarkir kendaraan ditempat yang telah disediakan 
2. Tidak bergerombol, jaga jarak dengan orang lain 1- 2 m 
3. Wajib memakai masker dan mencuci tangan sebelum 

memasuki ruangan 
4. Petugas akan melakukan pengecekan suhu tubuh 

menggunakan thermogun 
5. Mematuhi protokol kesehatan sesuai protokol covid-19 
6. Menerapkan etika batuk dan bersin, yaitu menggunakan 

masker ketika batuk atau bersin. Bila tidak ada masker, 
tutup hidung dan mulut menggunakan lengan, tisu, atau 
saputangan. Tisu yang telah dipakai segera buang. Segera 
cuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir 

7. Jangan meludah ditempat umum, meludahlah ditisu lalu 
tisu tersebut langsung dibuang ketempat sampah 

8. Hindari kontak fisik dengan orang lain. Tetap menjaga 
jarak 1-2 m baik saat melakukan kegiatan maupun 
kegiatan telah selesai dilaksanakan 

9. Usahakan untuk tidak banyak menyentuh benda-benda 
yang ada disekitar  

10. Tangan tidak memegang gagang pintu saat hendak 
membuka pintu, sebaiknya mendorong pintu dengan siku 
atau badan 

11. Rutin mencuci tangan menggunakan sabun dan air 
mengalir selama 40-60 detik. Bila tidak ada sabun dan air 
dapat menggunakan handrub yang berbahan dasar 
alkohol minimal 60% 

12. Tidak memegang area mata dan hidung sebelum mencuci 
tangan 

13. Setelah selesai melaksanakan kegiatan pembelajaran 
segera pulang kerumah 

14. Segera ganti baju dan mandi setelah sampai dirumah 
15. Jika kondisi tubuh sedang tidak sehat silahkan melapor 

kepada kepala prodi profesi 
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Memarkir kendaraan ditempat yang telah disediakan 

Tidak bergerombol, jaga jarak dengan orang lain 1- 2 
mdisediakan 

Wajib memakai masker dan mencuci tangan sebelum 
masuk ke ruangan 

 

Petugas akan melakukan pengecekan suhu 
 

Menerapkan etika batuk dn bersin, jangan meludah 
ditempat umum, usahakan tidak banyak menyentuh 

benda-benda disekitar, tangan tidak memegang gagang 
pintu saat hendak membuka pintu, rutin mencuci tangan 

Setelah selesai kegiatan segera pulang kerumah 
 

Segera ganti baju dan mandi setelah sampai dirumah 



38 Universitas Syiah Kuala 

6.4  Protokol Isolasi Mandiri 
Bagi mahasiswa yang berasal dari luar Banda Aceh, riwayat 

berkontak dengan pasien covid-19, hasil rapid reaktif/SWAB 
PCR positif wajib melakukan isolasi mandiri selama 14 hari. 
Berikut adalah protokol isolasi mandiri: 
1. Lakukan isolasi mandiri dirumah/kos selama 14 hari 
2. Kamar disarankan memiliki ventilasi yang baik 
3. Selama dalam masa isolasi mandiri diharapkan untuk 

tidak keluar rumah 
4. Gunakan kamar terpisah dirumah dari anggota keluarga 

lainnya  
5. Batasi jumlah orang yang merawat. Lebih baik menunjuk 

satu orang yang dalam kesehatan yang baik dan tidak 
memiliki penyakit kronis  

6. Hindari kontak dekat dengan orang yang tinggal 
serumah/sekos dan hindari menerima tamu selama masa 
isolasi mandiri 

7. Selama dirumah disarankan untuk tetap menggunakan 
masker dan terapkan etika batuk dan bersin untuk 
mencegah penularan kepada keluarga atau orang lain  

8. Saat sedang berada dalam satu ruangan dengan penghuni 
rumah, tetap lakukan jaga jarak atau lakukan physical 
distancing. Jaga jarak setidaknya sejauh 1-2 meter  

9. Gunakan perlengkapan terpisah. Selama menjalani isolasi 
mandiri, gunakan piring, sendok, garpu, dan gelas 
terpisah. Perlengkapan mandiri, seperti handuk dan sikat 
gigi, juga harus terpisah dari penghuni rumah/kos lainnya. 
Selain itu, sediakan tempat sampah atau kantung plastik 
khusus untuk membuang tisu yang anda gunakan untuk 
batuk, bersin dan membersihkan mulut atau hidung. Anda 
juga disarankan untuk rutin membersihkan permukaan 
benda yang sering disentuh, seperti wastafel, gagang pintu, 
atau telepon dengan cairan desinfektan 

10. Terapkan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS). Cucilah 
tangan anda dengan air mengalir dan sabun secara benar 
dan atau gunakan hand sanitizer. Jangan sentuh mata, 
hidung dan mulut sebelum mencuci tangan 

11. Selalu monitor gejala dengan mengukur suhu tubuh dan 
observasi gejala klinis seperti batuk atau kesulitan 
bernafas 
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12. Tingkatkan imunitas tubuh dengan mengkonsumsi 
makanan bergizi, melakukan olahraga ringan selama 15-30 
menit, dan mengkonsumsi vitamin/suplemen kesehatan 
apabila diperlukan 

13. Berada diruang terbuka dan berjemur dibawah sinar 
matahari setiap pagi 

14. Jaga kebersihan rumah dengan cairan desinfektan 
15. Hubungi rumah sakit atau Hotline Covid-19, apabila 

ditengah masa isolasi muncul keluhan misalnya demam 
tinggi disertai batuk terus-menerus dan sulit bernafas serta 
laporkan kondisi anda kepada DEU Profesi 

16. Bagi yang pernah kontak dengan pasien positif atau 
didiagnosis positif covid -19 setelah 14 hari harap 
melakukan pengecekan SWAB PCR kembali dengan hasil 
swab negatif 
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