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Buku Panduan ini dibuat untuk 
kepentingan keluarga Katolik dalam 
menyongsong tatanan hidup baru 
berkenaan dengan pandemi Covid-19.  
Buku ini merupakan kompilasi dari 
berbagai macam buku panduan baik 
dari World Health Organization (WHO), 
pemerintah maupun lembaga-lembaga 
lain yang disesuaikan dengan dunia 
hidup keluarga Kristiani. 

Di dalam buku ini, disebutkan 
beberapa panduan umum dan 
panduan Pola Hidup Bersih dan 
Sehat (PHBS) berkaitan dengan 
kesehatan fisik, psikologis maupun 
rohani keluarga-keluarga Katolik untuk 
mencegah penularan dan penyebaran 
Covid-19.

Panduan ini dapat berubah sesuai 
dengan kondisi dan situasi penyebaran 
Covid-19 di berbagai macam daerah di 
Indonesia. 
Terima kasih kepada rekan-rekan 
Komisi Keluarga Konferensi Waligereja 
Indonesia yang telah terlibat aktif 
dalam penyusunan buku ini. Semoga 
buku panduan ini bermanfaat bagi 
keluarga-keluarga Kristiani dalam 
menyongsong hidup normal baru 
dalam masa pandemi Covid-19.

Tuhan memberkati.

Y. Aristanto HS, MSF
Sekretaris Komisi Keluarga KWI
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CORONA VIRUS
A.
Virus Corona atau Coronavirus 
adalah keluarga besar virus yang 
menyebabkan beberapa penyakit. 
Di antaranya adalah flu biasa 
hingga penyakit yang lebih parah 
seperti Middle East Respiratory 
Syndrome (MERS-CoV), Severe Acute 
Respiratory Syndrome (SARS-CoV), 
hingga yang terbaru, Covid-19 
(Corona Virus Disease-19).

Penyebab Covid-19 adalah Severe 
Acute Respiratory Syndrome 
Coronavirus 2 (SARS-CoV-2). 
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DEMAM

BATUK

SAKIT KEPALA

SAKIT TENGGOROKAN

PILEK & SESAK NAPAS

GEJALA

TIDAK SEMUA PASIEN MENGALAMI
GEJALA DI ATAS

8 9

PENULARAN

LEWAT DROPLET/PERCIKAN
SAAT BATUK, BERSIN, & BERBICARA

BARANG YANG
TERKONTAMINASI

KONTAK FISIK DENGAN
ORANG YANG TERINFEKSI

COVID-19 MASUK KE TUBUH MANUSIA MELALUI
MULUT, HIDUNG, DAN MATA

DARI SIAPA?
Orang yang dinyatakan positif 
Covid-19
- Pasien yang dirawat
- Mereka yang mengalami 
  gejala
- Mereka yang tanpa gejala 

Orang-orang yang berada 
dalam situasi risiko 
- Mereka yang merawat pasien
- Mereka yang berinteraksi 
  dengan orang banyak 
- Mereka yang tidak disiplin
  menerapkan Physical 
  Distancing dan kebersihan diri

Virus Corona dapat bertahan 
pada benda-benda berikut :

Alumunium  : 2-8 Jam
Besi   : 48 Jam 
Kaca   : 4 Hari
Plastik   : 5 Hari
Kertas   : 4-5 Hari
Kayu   : 4 Hari
Sarung Tangan Medis : 8 Jam



KEBIASAAN
B.
UMUM
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1. MEMBASUH TANGAN

KAPAN HARUS
MENCUCI 
TANGAN?

Membasuh tangan dengan air 
mengalir dan sabun selama minimal 
20 detik dengan merata, kemudian 
dibersihkan dengan tisu yang kering.

Disarankan menggunakan sabun 
antiseptik.

Jika tidak ada air, gunakanlah hand 
sanitizer yang mengandung alkohol 
dengan kadar 70%.

Hand sanitizer maksimal digunakan 
5x, selanjutnya tetap harus mencuci 
tangan dengan sabun dan air.

•
•

•

•
•
•
•

Setelah batuk atau bersin
Setelah membawa / menyentuh 
orang sakit
Sebelum, selama, dan sesudah 
menyiapkan makan
Sebelum makan
Setelah menggunakan toilet
Ketika tangan nampak kotor
Sebelum menyentuh bagian mata, 
mulut, dan hidung

12 13

CARA MENCUCI TANGAN

8

GOSOK UJUNG-UJUNG 
KUKU KE TELAPAK 

TANGAN.

2

TUANGKAN SABUN.

3

GOSOK KEDUA 
TELAPAK TANGAN.

4

GOSOK KEDUA PUNGGUNG 
TANGAN .

BASAHI TANGAN
DENGAN AIR.

1

5

GOSOK SELA-SELA 
JARI.

6

GOSOK DENGAN POSISI KEDUA 
TANGAN BERLAWANAN DAN 

SALING MENGUNCI.

7

GOSOK KEDUA IBU 
JARI DENGAN 

GERAKAN BERPUTAR

9

BILAS DENGAN AIR.

10

LAP DENGAN TISU 
KERING.

11

GUNAKAN TISU 
UNTUK MEMATIKAN 

KERAN.



2. GUNAKAN MASKER

Masker bedah medis 3 lapis (3 ply)
sebaiknya digunakan oleh :

Bagi mereka yang sehat, cukup menggunakan
masker kain 3 lapis dengan material kain yang berbeda.

Lapisan dalam terbuat dari bahan yang menyerap air.
Lapisan luar terbuat dari bahan yang tahan air seperti polyester.

Lapisan tengah berfungsi sebagai filter, bisa terbuat dari bahan polypropylene 
non-anyaman.

Masker digunakan untuk menutup 
mulut dan hidung.

Masker sebaiknya digunakan 
maksimal 4 jam saja. Ganti dengan 
masker baru jika masker sudah 
digunakan lebih dari 4 jam.

Masker kain dibersihkan dengan 
merendamnya dalam larutan 
disinfektan selama minimal 5 menit, 
sebelum dicuci dengan deterjen.

Hindari menyentuh bagian depan 
masker yang sedang digunakan 
dengan tangan. Gunakan bagian 
tali masker untuk mengubah/
membetulkan posisi masker.

•
•

•
•

•

Dokter & Tenaga Medis
Petugas yang bekerja di daerah 
paparan tinggi Covid-19, misalnya 
rumah sakit & gedung/rumah 
isolasi pasien Covid-19
Pasien positif Covid-19
Orang-orang yang rentan (usia 60 
tahun ke atas) & pasien dengan 
kondisi penyerta (penyakit bawaan 
seperti diabetes, jantung, TBC, 
masalah pernapasan, dll)
Mereka yang merasa kurang 
sehat, misalnya mengalami gejala 
demam, batuk, flu, & bersin-bersin

CARA MEMAKAI MASKER

Bertemu dengan orang lain di luar 
maupun di dalam rumah.
Ketika bepergian ke tempat umum.
Merasa ada gejala sakit (demam, 
batuk, pilek, sakit tenggorokan).
Saat menggunakan transportasi 
umum maupun pribadi.

•

•
•

•

KAPAN KITA 
HARUS 

MENGGUNAKAN 
MASKER?

CUCI TANGAN
TARIK KEDUA KARET PENGAIT

KE TELINGA. HINDARI MENYENTUH
BAGIAN DALAM DAN LUAR MASKER.

TEKAN PENYANGGA METALIK
AGAR BAGIAN HIDUNG

TERTUTUP RAPAT

TARIK BAGIAN BAWAH MASKER
MENUTUPI DAGU. 

1.

3.

2.

4.
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3. MENJAGA JARAK

Ucapkan salam cukup dari jauh tanpa saling 
menyentuh. Hindari kontak langsung terutama 
dengan comorbid (penyakit penyerta) dalam 

keluarga.

Menjaga jarak minimal 2 meter 
dengan orang lain.

2 METER

Hindari berkerumun atau berkumpul 
serta tempat tertutup dengan banyak 

orang.

TETAP DI RUMAH
Apabila tidak ada kepentingan mendesak.
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KESEHATAN
LINGKUNGAN

C.
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1. LINGKUNGAN SEKITAR RUMAH

2. SIRKULASI UDARA

Bersihkan benda-benda di dalam 
atau sekitar rumah yang sering 
disentuh dengan disinfektan, 
misalnya pegangan pintu, tombol 
lampu, kunci mobil, telpon genggam, 
dll.

Siapkan disinfektan, air, dan sabun di 
depan rumah.

Semprot dan lap dengan disinfektan 
barang yang kita pakai atau bawa 
dari luar rumah.

Secara rutin membuka jendela agar 
udara dapat berganti dan sinar 
matahari dapat masuk.

Cuci tirai jendela dengan sabun 
minimal 2x per minggu.

Semprot dan lap kusen jendela, 
pintu, dan pegangan tangga dengan 
cairan disinfektan.

3. KEBERSIHAN LANTAI

4. KEBERSIHAN TEMPAT TIDUR

Sering menyapu lantai dan 
mengumpulkan kotoran dengan 
tempat sampah yang bisa ditutup. 

Sampah langsung dibuang di tempat 
sampah dan diletakkan di luar rumah.

Pel lantai dengan disinfektan.

Tetap memakai sandal (sandal rumah) 
di dalam rumah.

Ganti sarung bantal, guling, atau 
sprei minimal 2x seminggu.

Rendamlah sarung bantal, guling, 
dan sprei dengan pemutih atau 
disinfektan sebelum dicuci dengan 
deterjen, keringkan di tempat yang 
jauh dari polusi.
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5. KEBERSIHAN ALAT DAPUR

Cucilah alat-alat dapur dan makan 
dengan sabun yang mengandung asam - 

pelarut lemak dengan air mengalir.

Simpan alat-alat dapur dalam lemari 
tertutup agar terhindar dari debu dan 

kotoran.

Sisa makanan dan sampah harus 
langsung dibuang di tempat sampah.

Alat makan dicuci dengan sabun 
dan dengan air yang mengalir.

Rendamlah alat makan dengan 
air panas selama minimal 15 
menit, lalu tiriskan di rak sehingga 
kering, jangan dengan kain lap.

6. KEBERSIHAN ALAT MAKAN

Simpan alat makan di tempat 
yang tertutup.

Bawalah alat makan sendiri jika 
bepergian & hindari berbagi alat 
makan dengan orang lain.
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Cuci karpet dengan deterjen
dan dry cleaning.

Semprot karpet secara rutin dengan
disinfektan.

Jika memungkinkan, hindari 
penggunaan karpet.

Bersihkan secara rutin peralatan
kerja yang sering dipakai.

Semprot perabot dengan cairan disinfektan,
kemudian lap dengan kain kering.
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9. KEBERSIHAN PAKAIAN

Biasakan untuk langsung mandi & 
berganti pakaian segera setelah 
bepergian, atau minimal 2x sehari 
saat sedang di rumah.

Letakkan sepatu, topi, jaket, 
dan peralatan lain yang dibawa 
di luar rumah. Semprot dengan 
disinfektan sebelum dimasukkan 
ke dalam rumah.

Hindari menumpuk pakaian kotor 
terlalu lama. Segera rendam 
pakaian selama 10-15 menit 
dengan deterjen, lalu cuci seperti 
biasa.

Mandi minimal 2x sehari saat di rumah, atau 
segera setelah pulang dari bepergian.

Gunakan peralatan mandi yang terpisah dengan 
anggota keluarga yang lain jika berpotensi 
menimbulkan kontak fisik tidak langsung, 

misalnya sabun batangan, handuk, alat cukur, & 
sikat gigi.

Cuci tangan sesering mungkin, terutama setelah 
menyentuh benda-benda yang mungkin terpapar 

virus, misalnya barang belanjaan, pegangan 
pintu, kran air, dll.

Bawa hand sanitizer kemanapun Anda pergi.

Jaga kebersihan kamar mandi dengan 
menyemprotkan disinfektan secara rutin, 

terutama setelah penggunaan kamar mandi.

10. KEBERSIHAN DIRI
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Cucilah sayur dan buah dengan 
sabun sebelum dimasukkan ke dalam 
kulkas atau disimpan. Anda dapat 
mencuci buah dan sayur dengan  
menggunakan air mengalir.

Daging dan ikan dapat langsung 
disimpan di dalam freezer. Pencucian 
dengan air mengalir dilakukan 
sebelum daging & ikan dimasak.

Masak semua bahan makanan hingga 
matang. Hindari mengkonsumsi 
makanan mentah atau setengah 
matang. Simpan makanan matang 
dan mentah secara terpisah dengan 
wadah yang ditutup rapat agar 
makanan matang tidak tercemar.

Cucilah telur dengan sabun sebelum 
disimpan di kulkas.

11. KEBERSIHAN
MAKANAN

12. FOOD DELIVERY / 
PESAN MAKANAN ONLINE

Gunakan uang elektronik dalam 
pembayaran atau memberi tips.

Jaga jarak yang aman dalam 
menerima pesanan.

Letakkan makanan/barang pesanan 
di luar pagar atau di depan pintu.

Semprot plastik pembungkus dengan 
disinfektan. Lakukan dengan hati-
hati agar makanan tidak terkena 
disinfektan.

Segera buang plastik pembungkus di 
tempat sampah sebelum membawa 
makanan masuk.

Cuci tangan dengan air mengalir dan 
sabun. Lakukan langkah yang benar 
dalam mencuci tangan.

Panaskan ulang makanan dengan 
kompor atau microwave sebelum 
dimakan.
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MENJAGA
KONDISI TUBUH

D.
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Lakukan olahraga ringan tanpa 
meninggalkan rumah.

Pastikan tetap menjaga jarak jika
Anda harus berolahraga di

luar rumah.

Bersihkan alat olahraga dengan
disinfektan setelah digunakan.

Segera cuci baju olahraga dan mandi.

Hindari olahraga yang banyak 
melakukan kontak fisik dengan

orang lain.

1. OLAHRAGA 2. MAKANAN BERGIZI 3. VITAMIN & 
SUPLEMEN

Makanan bergizi membantu 
meningkatkan daya tahan tubuh.

Makanan yang mengandung vitamin 
A, C, D, dan E serta seng/zinc dapat 
membantu meningkatkan daya tahan 

tubuh.

Jangan lupa untuk selalu 
mengkonsumsi air putih minimal 2 

liter per hari.

Vitamin dan suplemen digunakan 
jika kebutuhan vitamin tidak 

terpenuhi. Sebaiknya baca petunjuk 
penggunakan vitamin dan suplemen 
dengan cermat & teliti agar jangan 

sampai berlebihan.

Jika ragu-ragu, sebaiknya 
konsultasikan kebutuhan vitamin 
Anda sehari-hari dengan dokter.

4. ISTIRAHAT

Beristirahatlah secara cukup 6-8 jam 
sehari.

Hindari bergadang, bekerja, dan tidur 
larut malam.

Hindari menonton televisi dan 
bermain ponsel terlalu lama.

Pastikan Anda mengistirahatkan mata 
Anda setiap 2 jam selama bekerja 

dengan komputer, handphone, dan 
gadget.

Sumber Makanan Vitamin A :
Buah-buahan berwarna merah dan 
kuning (wortel, cabe merah, pisang, 
pepaya), susu, margarine, hati dan 
ginjal, sayuran yang berwarna hijau 

dan kuning. 
 

Sumber Makanan Vitamin C :
Jeruk, tomat, arbei, strawberry, 

asparagus, kol, susu, mentega, dan 
ikan. 

 
Sumber Makanan Vitamin D :

Ikan, telur, hati, jamur, kedelai, susu, 
udang, tiram. Paparan sinar matahari. 

 
Sumber Makanan Vitamin E :

Minyak sayur, gandum, padi-padian, 
selada, ikan, ragi, kuning telur. 

 
Sumber Makanan Zinc :

Daging, kerang, tiram, kepiting, 
udang, buncis, lentil, kacang-

kacangan, kacang tanah, kacang 
mete, almond, susu, keju, produk 
susu, telur, kentang, kangkung, 

kacang hijau.
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1. TRANSPORTASI

Kenakan masker saat Anda berada 
dalam kendaraan, baik di dalam 
kendaraan umum maupun pribadi.

Pastikan Anda selalu membawa hand 
sanitizer dan masker cadangan.

Duduk/berdiri berjarak (1-2 meter) 
di dalam moda transportasi. Jangan 
terlalu dekat dengan orang lain. Jika 
Anda menggunakan transportasi 
umum, hindari berdesakan saat 
mengantri maupun di dalam moda 
transportasi.

Usahakan tidak menyentuh benda-
benda di sekitar Anda saat berada 
dalam transportasi umum.

Hindari menyentuh bagian wajah, 
terutama mulut, hidung, dan mata 
ketika Anda berada di ruang publik. 

Selalu cuci tangan Anda terlebih 
dahulu sebelum menyentuh bagian 
wajah.

2. SELAMA DI TEMPAT KERJA

3. SAAT PULANG

Check suhu badan dengan 
thermogun sebelum dan sesudah 
masuk ke gedung perkantoran.
 
Semprot perlengkapan kerja 
dengan disinfektan secara rutin, 
sebelum dan sesudah digunakan. 

Usahakanlah ada pergantian udara 
di ruangan.

Kenakan masker terutama jika 
bekerja dalam satu ruangan ber-AC 
dengan orang lain.

Jaga jarak dengan rekan kerja  dan 
hindarilah kerumunan.

Bawalah makanan, alat makan 
dan minum anda sendiri. Hindari 
berbagi makanan dan alat makan 
dengan rekan kerja.

•

•

•

•

•

•

Gunakanlah sarana media 
komunikasi online untuk mengganti 
pertemuan-pertemuan yang 
mengumpulkan orang banyak.

Rajin mencuci tangan dengan 
sabun.

Lepaskan sepatu di luar rumah, 
semprot dengan disinfektan 
sebelum dibawa masuk.

Cuci tangan dengan protokol 
kesehatan yang benar.

Segera rendam dan cuci pakaian 
dengan deterjen.

Segera mandi sebelum menyapa 
anggota keluarga yang lain di 
rumah.

•

•

•

•

•

•
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DALAM NEGERI

Setiap individu yang melakukan perjalanan dengan transportasi umum, 
darat, kereta api, laut dan udara harus memenuhi syarat:

Menunjukkan identitas diri (KTP atau 
tanda pengenal lainnya yang sah).

Menunjukkan surat keterangan uji 
tes PCR dengan hasil negatif yang 
berlaku 7 hari atau surat keterangan 
uji Rapid Test dengan hasil non 
reaktif yang berlaku 3 hari pada saat 
keberangkatan.

Menunjukkan surat keterangan 
bebas gejala seperti influensa yang 
dikeluarkan oleh Dokter Rumah Sakit/
Puskesmas bagi daerah yang tidak 
memiliki fasilitas tes PCR/Rapid Test.

1.

2.

3.

CO
VI

D
-1

9
TE

ST

Persyaratan perjalanan orang dalam negeri dikecualikan untuk perjalanan 
komuter (pekerja dari luar kota yang pulang-pergi setiap hari) dan perjalanan 

orang di dalam wilayah/kawasan aglomerasi (daerah perkotaan yang 
diperpanjang ke kabupaten).

Mengunduh dan mengaktifkan aplikasi Peduli Lindungi pada ponsel.

LUAR  NEGERI

Setiap individu yang datang dari luar negeri harus tunduk dan patuh pada 
syarat dan ketentuan yang berlaku :

Setiap individu yang datang 
dari luar negeri harus melakukan 
PCR test pada saat kedatangan, 
bila belum melaksanakan dan 
tidak dapat menunjukkan surat 
hasil PCR test dari negara 
keberangkatan.

Pemeriksaan PCR test perjalanan 
orang kedatangan luar negeri 
dikecualikan pada Pos Lintas Batas 
Negara (PLBN) yang tidak memiliki 
peralatan PCR, dengan melakukan 
Rapid Test dan menunjukkan 
surat keterangan bebas gejala 
seperti influensa serta dikecualikan 
untuk perjalanan orang komuter 
yang melalui PLBN dengan 
menunjukkan surat keterangan 
bebas gejala seperti influensa 
yang dikeluarkan oleh dokter 
rumah sakit/otoritas kesehatan.

1. 2.

Selama waktu tunggu hasil pemeriksaan PCR, setiap orang wajib menjalani 
karantina di tempat akomodasi karantina khusus yang telah disediakan 

pemerintah atau memanfaatkan akomodasi karantina/hotel/penginapan (yang 
telah medapat sertifikat penyelenggaraan akomodasi karantina Covid-19 dari 

Kementerian Kesehatan.

Mengunduh dan mengaktifkan aplikasi Peduli Lindungi pada ponsel.
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PERIBADATAN
F.
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Ibadat di gereja mengikuti 
protokol dan pedoman gereja 

yang ada di keuskupan & paroki 
masing-masing.

Membatasi jumlah orang yang 
mengikuti ibadat.

Cuci tangan dengan sabun 
sebelum memasuki gereja.

Menjaga jarak dengan orang lain.

Memakai masker selama mengikuti 
ibadat.

Menerima komuni kudus dengan
tangan, tidak langsung ke mulut.

Mandi dan mencuci pakaian begitu 
sampai rumah.

1. BERIBADAT
DI GEREJA

2. BERIBADAT
DI LINGKUNGAN

Ibadat lingkungan mengikuti 
protokol yang diberikan oleh 

keuskupan & paroki.

Jika ada kondisi tertentu yang 
memerlukan adanya ibadat, 
tuan rumah wajib membatasi 

jumlah umat yang hadir.

Tetap menjaga jarak & 
memakai masker selama ibadat 

berlangsung.

Tidak makan dan minum di 
tempat ibadat.

Membersihkan alat ibadat 
dengan disinfektan.

Mandi dan mencuci pakaian 
begitu sampai rumah.

3. BERIBADAT
DI DALAM KELUARGA

Menentukan waktu yang tepat 
untuk mengikuti misa online/radio 
atau acara online/radio bersama.

Menyiapkan tempat yang layak 
untuk beribadat online.

Kenakan pakaian yang layak untuk 
mengikuti misa.

Menjaga ketenangan selama 
berlangsungnya ibadat.

Berdoa pribadi, membaca Kitab 
Suci, dan berdoa bersama.
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KESEHATAN
JIWA

G.
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Carilah informasi-informasi dari sumber-
sumber resmi yang dapat dipercaya.

Hindari rasa ingin tahu berlebihan untuk 
membaca banyak berita yang tidak dapat 
dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Jangan menyampaikan dan menyiarkan 
berita-berita yang tidak dapat dikonfirmasi 

kebenarannya. 

Lakukan ‘istirahat ponsel’ beberapa kali 
sehari, agar pikiran kita tidak terlalu penuh 

dengan informasi.

FAKENEWS
AKEAFAFAKFAKAKKENEWNNEEWWEW EKEKKEEKEEWSSWWWSS

MMY
MARTPSMSM TPHONE

TOO MUCH
INFORMATION

1.
YANG
BENAR
INFORMASI

2. BERPIKIR
POSITIF

3. JAGA
AKTIVITAS

Yakini bahwa masa pandemi 
mempunyai makna positif bagi 

keluarga. Tetap kreatif dan 
banyak beraktifitas.

Sapa sahabat, saudara, & 
keluarga dengan video call atau 

dukungan sosial lainnya.

Ciptakan suasana gembira atas 
berkat Tuhan.

Tetap bangun pagi seperti biasa. 
Lakukan rutinitas biasa seperti 

kebiasaan berdoa, mandi, sarapan, 
berpakaian yang rapi.

Ikuti pertemuan-pertemuan 
dengan komunitas atau kelompok 

secara online.

Susunlah rencana harian dan 
jadwal hari ini.

Sediakanlah tempat khusus 
untuk belajar dan bekerja secara 

nyaman.

Sediakan waktu untuk berhenti 
sejenak pada jam snack, makan 

siang/malam, dan istirahat. 

Hindari mengerjakan pekerjaan 
atau video call sampai larut 

malam.
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4. LAKUKAN KEGIATAN
BERSAMA

Batasi waktu berinteraksi dengan 
gadget dan televisi, perbanyak 
mengobrol bersama.

Banyak membaca buku dan menulis 
supaya pikiran tetap aktif.

Buatlah karya bersama, misalnya 
membuat video, melukis, 
menggambar, prakarya, dan 
lain-lain.

Membersihkan dan menata 
rumah, terutama area yang jarang 
dibersihkan.

Bermain bersama keluarga dengan 
permainan yang melibatkan 
anggota keluarga.

Berolahraga setiap hari secara 
teratur bersama-sama.

Bercocok tanam.

Mencoba menu dan resep makanan 
yang sehat dan baru.

5. RELASI
SUAMI & ISTRI

6. MENDAMPINGI
ANAK

Keharmonisan relasi suami istri 
memberikan rasa nyaman bagi 

keluarga.

Terima rasa khawatir dan 
cemas. Jangan saling 

menyalahkan.

Saling mendengarkan dan 
bercerita untuk membangun 

keintiman.

Bantu aktivitas satu sama lain.

Bangun komunikasi seksual 
yang hangat.

Hadir dengan kesungguhan hati.

Ciptakan suasana aman secara fisik 
dan emosional.

Pahami bahwa anak juga stress saat 
belajar dari rumah.

Ciptakan suasana belajar yang 
menyenangkan walau penuh 
keterbatasan. 

Ajak anak untuk sibuk dan 
produktif.

Latih anak membantu dirinya 
sendiri.

Beri kesempatan anak untuk 
terhubung dengan teman-
temannya.

Berikan informasi yang tepat 
tentang Covid-19.

Jaga kesehatan diri agar tidak 
menulari anak.

Cari tenaga profesional apabila 
diperlukan.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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7. MENJAGA ORANG RENTAN

MEREKA YANG BERUSIA

LANJUT (60 TAHUN KE ATAS).

ORANG DENGAN PENYAKIT GENETIK,

MISALNYA JANTUNG BAWAAN,

EPILEPSI, ASMA, DLL.

BALITA & MEREKA YANG

BERKEBUTUHAN KHUSUS.

SIAPA SAJAKAH YANG TERMASUK RENTAN?

ORANG DENGAN PENYAKIT

PENYERTA (DIABETES, KANKER,

DARAH TINGGI, JANTUNG, DLL).

Tinggal di rumah.

Menjaga jarak dengan anggota 
keluarga.

Mengenakan masker setiap saat.

Berada dalam kamar yang terpisah.

Menjaga kesehatan dengan berjemur, 
makanan sehat dan olah raga ringan 
setiap hari.

Memastikan obat-obatan pribadi 
untuk penyakit tetap dikonsumsi.

Memastikan terapi bagi individu 
berkebutuhan khusus tetap berlanjut 
sesuai saran ahli.

Kecemasan yang berlebihan 
menurunkan imunitas tubuh.

Kurangi kecemasan dengan cara:

- Istirahat dari membaca berita
  tentang Covid-19
- Bersantai dengan mendengarkan 
  musik atau melakukan hobi.
- Bermain yang menggembirakan.
- Latihan pernafasan - meditasi.
- Olah raga, peregangan atau yoga 
  untuk relaksasi.

Jika kecemasan terus mengganggu, 
cari bantuan dari konselor / psikolog 
/ psikiater lewat telekonseling.

8. MENGURANGI
KECEMASAN

ORANG YANG RENTAN
SEBAIKNYA
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PERAWATAN
MANDIRI

H.
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APAKAH KAMU PERNAH MELAKUKAN KONTAK LANGSUNG
DENGAN PASIEN POSITIF COVID-19 ATAU BERKUNJUNG KE

NEGARA ENDEMIS COVID-19 DALAM 14 HARI TERAKHIR?

YA

YA

TIDAK

TIDAK YA TIDAK

SEDANG ATAU PERNAH MENGALAMI
DEMAM  LEBIH DARI 38°C, BATUK,

SAKIT TENGGOROKAN, SESAK NAPAS?

SEDANG ATAU PERNAH MENGALAMI
DEMAM  LEBIH DARI 38°C, BATUK,

SAKIT TENGGOROKAN, SESAK NAPAS?

ANDA TIDAK PERLU
MEMERIKSAKAN DIRI

KE RUMAH SAKIT.

LAKUKAN KARANTINA
MANDIRI SELAMA

14 HARI DI RUMAH.

PERIKSAKAN DIRI
ANDA KE DOKTER
TERDEKAT. IKUTI

ANJURAN DOKTER.

HUBUNGI 119 EXT. 9,
ATAU SEGERA KUNJUNGI
RUMAH SAKIT RUJUKAN

COVID-19 TERDEKAT
UNTUK MELAKUKAN

PEMERIKSAAN COVID-19
LEBIH LANJUT.

JIKA SELAMA KARANTINA MANDIRI TIMBUL GEJALA DEMAM, 
BATUK, SAKIT TENGGOROKAN, PILEK, LEMAS, ATAU SESAK 

NAPAS, SEGERA HUBUNGI 119 EXT. 9 ATAU KUNJUNGI RUMAH 
SAKIT RUJUKAN COVID-19 TERDEKAT UNTUK MENDAPAT 

PERAWATAN LEBIH LANJUT.

ADALAH HOTLINE
PELAYANAN COVID-19

KEMENKES RI

SUMBER :

KAPAN KITA HARUS
ISOLASI MANDIRI?

Mengalami gejala demam, 
batuk, pilek, sakit kepala, sakit 
tenggorokan, diare, lemas, atau 
bersin-bersin.

Pernah melakukan kontak fisik 
atau berada di dalam ruangan/
acara yang sama dengan pasien 
positif Covid-19.

Isolasi mandiri dimaksudkan 
untuk mengevaluasi diri 

dan menjaga supaya tidak 
menulari orang lain.
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14 HARI EVALUASI
MANDIRI

TINGGAL DI RUMAH.

GUNAKAN KAMAR TERPISAH, DAN JAGA JARAK
2 METER DENGAN ANGGOTA KELUARGA.

GUNAKAN MASKER SELAMA MASA ISOLASI.

LAKUKAN PENGUKURAN SUHU DAN
MENCERMATI GEJALA KLINIS.

HINDARI PEMAKAIAN PERALATAN MANDI,
MAKAN, DAN TIDUR BERSAMA.

DAPAT BERADA DI RUANG TERBUKA
(HALAMAN RUMAH SENDIRI) & BERJEMUR

DI BAWAH MATAHARI.

JAGA KEBERSIHAN RUMAH DENGAN RAJIN
MENYEMPROTKAN DISINFEKTAN.

OBAT SELAMA
MASA ISOLASI

KONSULTASIKAN DENGAN 
DOKTER UNTUK

PEMAKAIAN OBAT INI

Konsultasikan penggunaan obat 
lebih dahulu dengan dokter 
sebelum dikonsumsi. Jika Anda 
memiliki riwayat alergi atau 
penyakit bawaan, sebaiknya tidak 
menggunakan obat-obatan yang 
dijual bebas untuk menghindari 
efek samping yang membahayakan 
diri Anda.

Paracetamol digunakan untuk 
menurunkan demam, meringankan 
nyeri, dan sakit kepala. Baca 
petunjuk pemakaian.

Obat batuk dapat diminum jika 
ada gejala batuk. Bisa juga diganti 
dengan mengkonsumsi madu dan 
jeruk nipis untuk meringankan 
gejala batuk.

Gunakan NaCl spray untuk 
mengatasi hidung tersumbat. Ikuti 
petunjuk dokter.

Perbanyak konsumsi air putih 
untuk menurunkan panas tubuh, 
meringankan batuk dan sakit 
tenggorokan, serta mencegah 
dehidrasi.

Anti-inflamasi non-steroid (ANS): 
seperti  ibuprofen, ketoprofen, 
natrium diclofenac, naproxen 
dan aspirin.

Anti-hipertensi golongan ACE-I: 
seperti captropil, lisinopril, 
ramipril dan enalapril.

Anti-diabetes golongan 
thiazolidinedione : seperti 
pioglitazone, rosiglitazone.

Anti-hipertensi golongan ARB: 
seperti irbesartan, candesartan.

Kortikosteroid  untuk jangka 
panjang.

•

•

•

•

•
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HELP!
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JIKA GEJALA SEMAKIN NAMPAK
DAN MENGGANGGU

HUBUNGI NOMOR LAYANAN
KESEHATAN TERDEKAT ATAU 119.

IKUTI ANJURAN DAN ARAHAN
PETUGAS KESEHATAN.

MENJALANI RAPID TEST &
SWAB TEST BILA DIMINTA.

BERIKAN KETERANGAN KONDISI
ANDA DENGAN JUJUR.

Jangan panik dan tetap ikuti petunjuk petugas
kesehatan. Lakukan segala sesuatu yang

diminta dan patuhi langkah medis yang diberikan.
Para dokter dan petugas medis akan memberikan

pelayanan terbaik untuk merawat Anda.

Jika Anda pasien tanpa
gejala & diminta untuk

isolasi mandiri
di rumah, pastikan

Anda melakukan
isolasi mandiri dengan

tertib. Ikuti petunjuk
petugas kesehatan

tentang isolasi mandiri
& laporkan terus

perkembangan kondisi
Anda pada petugas.

Jika petugas kesehatan
meminta Anda untuk

melakukan rawat inap &
isolasi di Rumah Sakit,
ikuti protokol isolasi

di Rumah Sakit dengan
tertib. Jaga pikiran &

emosi agar tidak
stress & cemas

berlebihan. Makan 
makanan bergizi

& obat yang disediakan.
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Kamar tidur terpisah. Usahakan 
penderita tidak keluar kamar kecuali 

dalam kondisi tertentu.

PEDOMAN MERAWAT PASIEN CORONA YANG 
MENJALANI ISOLASI MANDIRI DI RUMAH

1. 2.

Tinggalkan makanan dan obat yang 
dianjurkan dokter di depan pintu. 

Kemudian, mintalah untuk meletakan 
di tempat yang sama setelah makan.

Penderita dapat merendam pakaian 
kotor, sprei, atau handuk dalam 

cairan detergen pada wadah yang 
disediakan di depan pintu kamar.

3. 4.

Tunjuk 1 orang perawat (bukan 
kelompok rentan), jangan bergantian.

5.

7. 8.

6.

Segera bersihkan kamar mandi 
hingga wastafel dengan disinfektan 

setelah dipakai.

Selalu pakai APD (masker medis, 
apron, sarung tangan, kaca mata 
pelindung, alas kaki) pada saat 
masuk ke kamar penderita, bila 

memungkinkan jaga jarak 1-2 meter. 
Cuci tangan dan mandi segera 
setelah keluar kamar, semprot 

benda yang masuk ke kamar dengan 
disinfektan. 

Segera konsultasi ke dokter apabila 
keluhan memberat.

Gunakan sarung tangan sekali pakai 
saat mencuci dan membersihkan 

barang penderita.
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Pemberian kebutuhan pangan, 
dengan menggunakan masker 
medis, dapat diletakan di pagar 
atau halaman rumah, tanpa 
berkontak langsung atau bertatap 
muka dengan tetangga atau 
keluarga yang terdampak. Mandi 
bersih setelah sampai rumah.

Jika memungkinkan sediakan 
layanan konseling melalui 
whatsapp bagi keluarga yang 
terdampak. Bila ada keluhan 
yang memberat dapat memberi 
bantuan dalam menghubungi call 
center tim tanggap Covid-19 atau 
puskesmas setempat.

BAGAIMANA JIKA ADA TETANGGA YANG
TERJANGKIT COVID-19?

Bentuk dan aktifkan tim 
penanggulangan covid di 
lingkungan paroki setempat  yang 
bekerja sama dengan RT, RW, dan 
puskesmas setempat.

Bangun komunikasi dengan ODP, 
PDP, dan orang positif Covid-19 
beserta keluarga dengan tetap 
memberikan semangat melalui 
whatsapp.

Lakukan pendataan siapa saja 
yang kontak dengan orang 
tersebut dalam jangka waktu 14 
hari terakhir.

Identifikasi lansia, orang dengan 
penyakit penyerta, balita, ibu 
hamil dalam keluarga tersebut 
karena termasuk kelompok rentan. 
Bila memungkinkan siapkan lokasi 
karantina bagi kelompok rentan, 
apabila keluarga yang positif tidak 
memiliki ruang khusus isolasi 
mandiri.

Pantau isolasi yang dilakukan dan 
bantu keluarga yang menjalankan 
isolasi mandiri dalam hal 
penyediaan bahan pangan dan 
juga kebutuhan lainnya.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
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