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Mengapa?
Belum ditemukan obat & vaksin definitif berstandar

internasional  untuk pencegahan/pengobatan virus SARS-

CoV-19 sehingga Covid-19 sulit dikendalikan. Maka,

kemampuan adaptasi SDM harus dibangun





Hierarki Pengendalian Infeksi

Eliminasi
Secara fisik menghilangkan patogen

Efektivitas
makin

meningkat

Kontrol Teknik
Memisahkan manusia dengan patogen

Kontrol Administratif
Memberi instruksi apa yang harus dilakukan

Alat Pelindung Diri
Masker, faceshield, gown, dll 

Patogen:  mikroorganisme
penyebab penyakit



Adaptasi Kebiasaan Baru
merupakan bagian dari kontrol administratif untuk

mengubah perilaku kita, sebagai usaha mencegah penularan

dari Covid-19



Tujuan Program

Mengurangi penularan Covid-19 di
area rumah sakit

Memastikan keamanan semua
pasien, pengunjung, dan staf

Mendukung kemampuan tenaga
kesehatan dalam merespon wabah



Penggunaan Masker
Cuci tangan sebelum menggunakan masker

Bagian masker berwarna putih menempel di wajah

(untuk masker bedah)

Tekan kawat bagian atas masker sesuai bentuk hidung

Pastikan hidung, mulut, & dagu tertutup seluruhnya

Hindari menyentuh area bagian depan masker

Ganti masker jika rusak, kotor, atau basah

Untuk melepas, sentuh kaitan atau tali masker, jangan

pegang bagian depan masker



Disarankan memiliki 3
lapisan: lapisan dalam
mudah menyerap, lapisan
tengah sebagai filter, &
lapisan luar tak mudah
menyerap (polyester) 
Dapat digunakan saat di
tempat perbelanjaan,
tempat kerja, angkutan
umum, sekolah, tempat
ibadah

Dianjurkan hanya dipakai
selama 3-4 jam
Dapat dicuci ulang
Harga lebih terjangkau
Dapat menyaring droplet
meski tidak seefektif
masker medis dalam
menyaring droplet
Tidak dianjurkan untuk
keperluan medis
Tetap harus jaga jarak

Masker Kain



Siapkan air hangat sekitar 60-65°C
Tambahkan deterjen dan rendam masker untuk
beberapa saat
Gosok masker hingga bersih dan noda-noda hilang
Bilas masker dengan air yang mengalir
Jemur masker di bawah sinar matahari atau
pengering panas
Setrika masker dengan suhu panas agar
bakteri/virus mati
Masker bersih sudah siap digunakan kembali

Perawatan Masker Kain



Perlu Dihindari dalam Penggunaan Masker

Masker yang turun ke
dagu atau leher

Masker terlalu ke bawah
sehingga tidak menutupi

hidung

Masker terlalu ke atas
sehingga tidak menutupi

dagu/dagu dan mulut

Masker terlalu longgar
sehingga banyak celah

di sisi-sisi masker 



Beda Memakai & Tidak Memakai Masker

Tidak memakai masker:
jangkauan percikan

jauh & lebih luas

Memakai masker:
jangkauan percikan

lebih sempit



Memakai seragam
dinas/baju pribadi dari
rumah
Memakai masker
kain/masker bedah
Menggunakan pelindung
mata (kacamata, google,
atau faceshield)

Memakai baju kerja
rumah sakit/baju OK
scrub
Tidak memakai masker
kain/masker bedah
Tidak menggunakan
pelindung mata terutama
pada area droplet atau
airborne

Berangkat Kerja

Benar Salah



Isi Tas Siaga Covid-19

Hand sanitizer

Semprotan desinfektan

Sabun

Botol minum

Tas belanja lipat

Kantong tempat masker bekasMasker cadangan

Multivitamin 

Alat makan pribadi

Alat ibadah pribadi

Tisu basah & kering

Helm pribadi 
(bagi pengguna ojek) 



Pastikan Anda dalam kondisi sehat. Jika tidak,

tetaplah tinggal di rumah

Usahakan menggunakan pakaian dengan

lengan panjang

Memakai masker

Tidak menyentuh daerah wajah termasuk

mata dengan tangan. Jika terpaksa, gunakan

tisu yang bersih

Upayakan tidak memakai transportasi umum

Perjalanan Ke dan Dari Tempat Kerja



Jika Terpaksa Memakai Transportasi Umum
Tetap menggunakan masker

Tetap jaga jarak dengan penumpang lain

Jika dengan ojek, pakai helm pribadi

Usahakan tidak sering menyentuh fasilitas umum

Upayakan membayar dengan non-tunai

Segera gunakan hand sanitizer setelah menyentuh

fasilitas umum/membayar tunai 

Gunakan tisu yang bersih jika terpaksa harus

menyentuh daerah wajah & mata



Ketika Tiba di Tempat Kerja

Setelah tiba,
segera

mencuci
tangan

Gunakan
siku untuk
buka pintu

atau
menekan lift

Jaga jarak
di dalam lift

& saling
membela-

kangi

Sementara
jangan

gunakan
presensi

finger print

Bersihkan
area kerja

dengan
desinfektan

Pakai hand

sanitizer

setelah
menyentuh

fasilitas
umum

Jaga jarak
dengan

teman kerja
min. 1 meter

Usahakan
aliran udara

& sinar
matahari

masuk ruang
kerja

Biasakan
tidak

berjabat
tangan

Tetap
gunakan
masker

Jaga
perilaku
bersih &

sehat



Perhatikan tempat berdiri
antrian
Tekan tombol dengan
siku/jari/alat bantu
Berdiri sesuai dengan
petunjuk di lantai lift
Jumlah orang tidak boleh
melebihi kapasitas lift
Cuci tangan setelah
menyentuh area sekitar lift

Antrian di Lift



Protokol di Kantor (Manajemen)
Menyediakan hand sanitizer

Memperbanyak fasilitas cuci tangan

Melakukan desinfeksi berkala

Menyediakan pengukur suhu di pintu masuk

Memberlakukan physical distancing (jaga jarak)

termasuk pada ruang perkantoran dan pelayanan

Menerapkan shift (bagi ruangan yang terbatas)

Membatasi perjalanan dinas terutama ke zona

merah



Protokol di Kantor (Karyawan)
Tetap menggunakan masker

Rutin mencuci tangan 

Tetap menjaga jarak

Mengurangi kontak fisik, cukup dengan

salam dari jauh

Jika sedang sakit sebaiknya tidak masuk

kantor dengan terlebih dahulu

menyampaikan kepada atasan



Alur Laporan Izin Karyawan
Karyawan yang sakit melaporkan kondisi

kesehatannya kepada kepala di satuan kerjanya

(Ka.Instalasi/Kabag/Kabid)

Selanjutnya, kepala satuan kerja melaporkan kepada

Kepala Bagian Umum perihal perizinan karyawan

tersebut

Kepala Bagian Umum kemudian menindaklanjuti

pembuatan surat istirahat dengan tembusan kepada

satuan kerjanya

Dok..

saya izin



Nakes hasil swab/hasil rt-pcr positif (+)

Klinis baik: isolasi mandiri (isoman) 14 hari

Klinis tidak baik: perlu rawat inap

Keluarga kontak erat mengisi form tracing: bit.ly/FORM_KONTAK-COVID19

Nakes kontak erat

Kasus sumber pajanan 1 rumah (keluarga): isoman di rumah yang sama     mengisi

form      swab      bila isoman di rumah yang sama, 14 hari

Kasus sumber pajanan isoman di tempat lain: isoman hingga hasil swab negatif

Kasus sumber pajanan: 1 kantor      bila bergejala, isoman sampai hasil swab keluar

Bila tidak bergejala dan kontak erat resiko tinggi      isoman sampai hasil swab keluar

Nakes bergejala: ke Klinik Incovit diusahakan pagi maks. jam 9     istirahat min. 3

hari tergantung gejala     hingga hasil swab keluar dan bebas gejala

Beberapa Kondisi Karyawan Terkait Covid-19



Protokol Acara Seremonial
Tersedia cukup tempat cuci tangan/hand sanitizer

Kepatuhan penggunaan masker 

Desinfeksi rutin tempat-tempat publik

Tetap jaga jarak pada acara seremonial (jarak 2 meter)

Pertemuan outdoor/semi-outdoor diutamakan

Pertemuan indoor (ruangan tertutup) diminimalkan;

jumlah orang dibatasi, ruangan berventilasi baik, cahaya

matahari masuk, tanpa AC

Pertemuan fisik diupayakan ˂1 jam



Acara Seremonial

Indoor Outdoor



Tamu Dari Luar Rumah Sakit

Berkerumun Bermasker & tetap menjaga jarak



Level Alat Pelindung Diri -APD-



Meskipun tidak banyak, penularan juga
dapat melalui mata sehingga harus
menggunakan pelindung mata
Pelindung mata dapat berupa
kacamata, google, atau faceshield

Pada APD level 1 dapat dilengkapi:
      -  Kacamata google jika menggunakan 
         masker bedah
      - Face shield jika menggunakan masker 
         kain

Pelindung Mata



Membuka Pintu
Gunakan siku/lengan/kaki untuk

mendorong pintu

Pada kondisi pintu harus ditarik,

lakukan cuci tangan sesudah

menyentuh gagang pintu

Perhatikan jarak dengan orang

yang masuk sebelum dan

sesudahnya



Protokol di Ruang Kerja
Membawa bekal dari rumah tau membeli makanan

dari kantin yang bersih & higienis

Rutin bersihkan tangan dengan hand sanitizer  

Cuci tangan dengan sabun setelah dari toilet

Hindari berbagi penggunaan barang pribadi dengan

rekan kerja

Pasang air purifier jika memungkinkan

Jaga kebersihan benda atau peralatan yang sering

digunakan



Protokol di Ruang Kerja
Atur tempat duduk/meja agak berjauhan dengan

rekan kerja dalam satu ruangan

Buka jendela di pagi hari agar udara segar &

sinar matahari mendilusi kuman di udara dengan

bukaan udara 10% dari volume ruangan rutin

Hindari makan bersama, terutama 1 piring/1

sendok/1 gelas bersama

Hindari menyentuh teman kerja



Protokol di Ruang Kerja

Tetap bermasker & jaga jarak Buka jendela agar sirkulasi udara
baik & sinar matahari masuk



Ruang Pelayanan Pasien
Kenakan APD sesuai dengan
tingkat risiko dan zonasi
Bersihkan/dekontaminasi
permukaan yang banyak
disentuh petugas/pasien
Dekontaminasi permukaan
meja, kursi, bed, kursi roda,
brankar, chamber dll setiap
pergantian pasien
Rutin melakukan cuci tangan



Sholat

Tetap jaga jarak
Tetap memakai masker
Membawa alat sholat pribadi
Sebelum masuk masjid, ukur
suhu badan dengan
thermogun

Rutin cuci tangan
Berwudhu
Sholat bergiliran sesuai
kapasitas ruangan



Pastikan dalam kondisi sehat
saat bekerja
Tetap gunakan masker
Gunakan siku untuk buka
pintu/tekan tombol
Tetap jaga jarak
Kurangi kontak fisik dengan
rekan kerja/tamu
Rutin cuci tangan dengan
sabun/hand sanitizer 

Protokol Tenant Bank di Rumah Sakit



Protokol Tenant Kantin di Rumah Sakit

Pegawai harus rutin cuci tangan
(tiap kali menyentuh uang/kontak
dengan orang)
Pegawai wajib memakai masker  
Seragam kerja digunakan langsung
di outlet & tidak diperkenankan
memakai seragam di luar area
kantin 
Desinfeksi berkala permukaan yang
sering kontak dengan pengunjung
Memfasilitasi penanda batas jarak
minimal 1 meter antar-pengunjung



Kursi diatur dengan kaidah physical

distancing

Cuci tangan sebelum & sesudah
makan dengan sabun & air mengalir
Lepas masker hanya pada saat
makan & minum
Simpan masker di wadah masker
masing-masing
Usahakan tidak makan di tempat
makan luar RSSA (bungkus saja)
Pilih makanan segar & panas

Makan di Kantin

Wadah penyimpan
masker



Memesan barang / makanan
pengantar tidak diperkenankan masuk area pelayanan;

hanya diperbolehkan di lobi dengan menghubungi pemesan



Ketika Harus Melepas Masker

Setiap pegawai harus membawa wadah khusus (misal
plastic clip, kantong) untuk menyimpan masker yang
sedang dikenakan pada saat harus melepaskannya, yaitu
saat makan/minum, berwudhu, dsb.
Tandai wadah khusus tersebut & simpan di tempat bersih
Masker dapat dikenakan kembali jika keperluan telah
selesai
Buang masker jika masker telah kotor/basah, jika telah
dikenakan >4 jam, atau setelah tindakan dengan prosedur
aerosol
Cuci tangan sebelum dan sesudah memakai masker



Bersihkan area kerja 

Lepas pakaian dinas/seragam & lipat terbalik,

masukkan dalam plastik tertutup rapat

Baju kerja/OK scrub, masukkan dalam kantong laundry

Basuh badan dengan sabun dan air mengalir

Ganti dengan baju dari rumah

Kenakan masker kain/medis

Jaga jarak dengan penumpang lain dalam moda

transportasi umum

Pulang Kerja



Sampai di Rumah

Buka sepatu di pintu sebelum masuk rumah
Semprot desinfektan pada barang  yang dibawa
Buang semua benda yang tidak dibutuhkan
Masuk rumah langsung cuci tangan & kaki
dengan sabun
Buka pakaian dan langsung tempatkan pakaian
kotor ke mesin cuci; pisahkan pakaian RS dengan
pakaian orang rumah pada saat pencucian;
rendam semua baju yang dikenakan di RS dengan
deterjen ±1 jam kemudian cuci seperti biasa
Jangan menyentuh apa pun & siapa pun
Jangan langsung duduk/beristirahat
Mandi dengan sabun
Setelahnya baru menyapa keluarga



Apa yang Harus
Dilakukan

Saat Di Rumah

Menjaga kebersihan tangan
Memakai masker

ketika keluar rumah

Menjaga jarak Mendapatkan sinar
matahari setiap hari

Tidur yang cukup 
(7-8 jam) setiap hari

Makan yang cukup dengan
asupan vitamin C dan E

Olah raga yang cukup 
(30 menit) setiap hari

Relaksasi sesuai
kebutuhan



Protokol Saat Harus Berbelanja

Selalu gunakan masker Cuci tangan

Jaga jarak saat memilih barang

& saat di kasir



Aktivitas Berolahraga
Aktivitas fisik dapat tetap dilakukan

untuk menjaga kebugaran tubuh

Pilih aktivitas olah raga di dalam

rumah seperti sepeda statis,

senam, atau yoga

Jika tidak memungkinkan, dapat

berolahraga di luar rumah dengan

tetap memakai masker dan jaga

jarak dengan orang lain misalnya

berjalan, berlari jogging, atau

bersepeda



Jogging
Senam akan lebih baik

dilakukan sendiri di rumah

misalnya dengan menggunakan

internet sebagai panduan

gerakan senam

Jogging di sekitar kompleks

rumah dapat menjadi pilihan.

Olahraga ini juga praktis &

tidak memerlukan banyak

biaya

Sepeda makin digemari saat

ini. Ada manfaat yang luar

biasa bagi tubuh namun

harus tetap mematuhi

protokol kesehatan

Yoga juga dapat dilakukan

sendiri di rumah & dapat

melatih konsentrasi &

kekuatan tubuh

Yoga    

Senam  

Sepeda  



Panduan Bersepeda

Menggunakan masker, helm, pakaian

lengan panjang, & kacamata

Menjaga kebersihan, bawa hand sanitizer

Hindari berkerumun, tetap jaga jarak 

Lebih baik sendirian, atau dalam kelompok

kecil 2-5 orang

Patuhi rambu-rambu lalu lintas

Jangan memaksakan diri, lakukan sesuai

kemampuan

Membersihkan diri dengan benar

Perhatikan pedoman memasuki rumah

Selalu ikuti protokol kesehatan



Hindari keluar rumah tanpa urusan penting,
jika terpaksa harus keluar rumah,

tetap lakukan protokol kesehatan dengan baik



Kesehatan kita adalah
tanggung jawab kita semua 



Ayo kita biasakan:

Memakai maskerCuci tangan Jaga jarak



Terima Kasih


