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Persebaran COVID-19 di dunia – Dashboard WHO

Status 12 Maret 2020 : 124.518 kasus Covid-19 ; 4,607 meninggal dan telah menyebar di 118 negara
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https://experience.arcgis.com/experience/685d0ace521648f8a5beeeee1b9125cd

COVID-19 Telah Mengancam Dunia
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Apa yang Perlu Anda Ketahui ?

Coronavirus Disease (COVID-19) menjadi Masalah Kesehatan Dunia
KESIAPSIAGAAN MENGHADAPI COVID-19
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Apa yang Perlu Anda Ketahui ? (1)
Beberapa fakta sahih tentang COVID-19
1. Tingkat mortalitas (kematian) relative rendah 2%, dan 98 % penderita yang
sakit akan sembuh, serta 9% sembuh total dalam 48 hari tanpa vaksinasi.
Jumlah meninggal memang meningkat namun angka statistiknya relatif
tetap dalam rentang waktu sejak ditemukan pertama kali di Wuhan, China
akhir Desember hingga kini.
2. Dari sisi immunologi setiap tubuh yg terinfeksi virus, akan direspon sistem
immun non spesifik dengan reaksi sebagai berikut:
a) Hari 1-2 : bersin2 dan keluar leleran dari hidung
b) Hari 3-7 : demam dan batuk2
c) Hari 8 – 14 : badan menjadi lemas
d) Hari 15
: sembuh
Mengapa? Tubuh mencetak sistem kekebalan dan sel memori sebagai
mekanisme pertahanan hidup terhadap infeksi. Sistem kekebalan spesifik
akan memasukkan data virus ke sel memori untuk membuat antibody
spesifik COVID-19 yg diproduksi hari ke 7. Hari 8-14 tubuh akan mjd pabrik
yg memproduksi besar2an antibody. Pada hari ke 15 tubuh menjadi kebal
terhadap COVID-19. Jika ada COVID-19 masuk lagi – tubuh telah siap dgn
produksi antibody dalam waktu 24 jam, bukan 7 hari.
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Moh Indro Cahyono, Fakta Sahih Coronavirus, Vetnesia, Januari 2020, pp 24.

Apa yang Perlu Anda Ketahui ? (2)
Beberapa fakta sahih tentang COVID-19

3. COVID-19 adl virus beramplop yang diselubungi oleh glikoprotein. Semua
virus beramplop akan HANCUR jika terkena pelarut lemak seperti sabun,
desinfektan, cairan cuci piring, pembersih lantai, pemutih pakaian, dll.
Menerapkan gaya hidup bersih adalah solusi yang paling mudah untuk
menangkal COVID-19; seperti cuci pakaian setelah bepergian, sering cuci
tangan, mengepel lantai dengan larutan pembersih, sering mandi akan
mengurangi resiko paparan COVID-19 yang mungkin masuk ke tubuh.
4. Yang membuat paling seram dan menakutkan adalah berita HOAX yang
gencar tersebar. Perlu diluruskan bahwa ayam, kucing, anjing, babi, sapi,
kerbau dan semua TERNAK HEWAN TIDAK MENULARKAN COVID-19 ke
manusia.
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Moh Indro Cahyono, Fakta Sahih Coronavirus, Vetnesia, Januari 2020, pp 24.

Apa yang Perlu Anda Ketahui ? (3)
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Perbandingan Case Fatality Rate
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Apa itu CORONAVIRUS ?

Struktur Coronavirus
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Ref. Korsman SNJ, van Zyl GU, Nutt L, Andersson MI, Presier W. Viroloy. Chins: Churchill Livingston Elsevier; 2012

Bagaimana penyebaran CORONAVIRUS ?

Ilustrasi Penyebaran Coronavirus
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Ref. Korsman SNJ, van Zyl GU, Nutt L, Andersson MI, Presier W. Viroloy. Chins: Churchill Livingston Elsevier; 2012

Cara Melindungi Diri Sendiri dari COVID-19
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Poster Direktorat Surveilans dan Karantina Kesehatan

Cara Melindungi Diri Sendiri dari COVID-19
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Poster Direktorat Surveilans dan Karantina Kesehatan

Cara Melindungi Diri Sendiri dari COVID-19
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Cara Melindungi Diri Sendiri dari COVID-19
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Cara Sederhana Mencegah Penyebaran COVID-19
Menghentikan atau memperlambat penyebaran COVID-19
1. Pastikan tempat kerja Anda bersih dan higienis
• Permuakaan misalkan meja dan benda2 kerja misalkan telpon keybord
perlu dibersihkan dengan disinfektan secara teratur
• Mengapa? Permukaan kontaminasi pada permukaan yg disentuh adl
salah satu cara utama yg menyebarkan COVID-19
2. Mempromosikan cuci tangan secara teratur pada seluruh karyawan dan para
tamunya
• Tempatkan dispenser bembersih tangan di tempat2 strategis, dan
pastikan diisi ulang secara berkala
• Pajang poster2 cuci tangan yang benar ditempat-2 stategis dan mudah
dilihat karyawan
• Perkaya langkah2 seejis di atas misalkan dengan penawaran bimbingan
dari petugas kesehatan dan keselamatan kerja, briefing2 di pertemuan2
dan sosialisais melalui intranet sdt
• Pastikan seluruh staf pegawai dan mitra kerja memiliki akses di
tempat2 kerja dan tersedia wastafel (tempat cuci tangan) dengan
ketersediaan air yang memadai dan sabung yang selalu tercukupi untuk
mencegah penyebaran COVID-19
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WHO - getting-workplace-ready-for-covid-19.pdf

Cara Sederhana Mencegah Penyebaran COVID-19
Menghentikan atau memperlambat penyebaran COVID-19
3. Mempromosikan kebersihan pernafasan yang sehat dan baik di tempat kerja

•

Pajang poster2 mempromosikan kebersihan pernapasan. Perkuat pesan
dengan langkah2 komunikasi public misalkan menawarkan panduan
dari petugas kesehatan dan keselamatan kerja, pengarahan dlm forum2
pertemuan, dan informasikan melalui intranet

•

Pastikan masker dan / atau tisu kertas tersedia di tempat kerja, dan
bagi penderita pilek atau batuk harap membuang tisu pembersihnya
secara higienis di tempat sampah tertutup

•

Mengapa perlu dilakukan? Karena kebersihan pernafasan yang baik
mencegah penyebaran COVID-19

4. Menyarankan kepada karyawan yang akan melalukan perjalanan dinas untuk
berkonsultasi sebelum melakukan perjalanan tersebut
5. Memberitahukan kepada karyawan bila COVOD-19 telah menginfeksi
tubuhnya (menunjukkan batuk ringan atau deman ringan suhu tubuh 37,3
oC, maka disarankan untuk berkerja/tinggal di rumah saja. Disarankan
minum obat2 sederhana, seperti parasetamol / asetaminofen, ibuprofen
atau aspirin, yang dapat menutupi gejala infeksi
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WHO - getting-workplace-ready-for-covid-19.pdf

Cara Sederhana Mencegah Penyebaran COVID-19
Menghentikan atau memperlambat penyebaran COVID-19
5. Con’t
• Terus berkomunikasi dan mempromosikan pesan bahwa orang perlu
tinggal di rumah bahkan jika sedang mengalami gejala COVID-19 ringan.
• Tampilkan poster2 dengan pesan tersebut di tempat kerja instansi Anda.
Gunakan dengan medel komunikasi lain yang biasa digunakan dalam
instansi Anda.
• Bagian Pelayanan Kesehatan Kerja di kantor Anda (poliklinik, Bidang
keselamatan Kerja ) , Puskesmas setempat atau lembaga mitra kerja
lainnya dapat mengembangkan materi kampanye mempromosikan
pesan ini
• Beri penjelasan kepada karyawan bahwa tidak masuk kerja karena
mengalami gejala terinveksi COVID-19 dapat diperhitungkan sebagai
cuti sakit.
Ingat:
Sekarang waktunya untuk mempersiapkan diri menghadapai COVID-19.
Tindakan pencegahan dan perencanaan sederhana dapat efektif mencegah.
Saatnya sekarang membantu melindungi seluruh karyawan Anda.
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WHO - getting-workplace-ready-for-covid-19.pdf

Cara Sederhana Mencegah Penyebaran (COVID-19)
Menteri Kesehatan:
a.

b.

c.

d.

e.
f.

g.

h.

i.

17 Juni 2019
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mengkaji dan menyempurnakan regulasi dan
kebijakan di bidang kesehatan - peningkatan
ketahanan kesehatan global serta dukungan
pembiayaan;
meningkatkan kemampuan dlm mencegah,
mendeteksi, dan merespons wabah penyakit,
pandemi global, dan kedaruratan nubika
meningkatkan koordinasi teknis pelaksanaan
International Health Regulations (IHR) 2005
dengan pendekatan multisektor;
meningkatkan kapasitas surveilans kesehatan
yang mampu mengidentifikasi kejadian yang
berpotensi menyebabkan kedaruratan kesehatan
masyarakat, termasuk situasi di pintu keluar
masuk negara, resistensi antimikroba, dan
keamanan pangan;
meningkatkan cakupan dan kualitas pelaksanaan
imunisasi;
meningkatkan pencegahan dan pengendalian
zoonosis dan resistensi antimikroba;
meningkatkan kapasitas dan memperkuat jejaring
laboratorium yang mendukung identifikasi
permasalahan kesehatan masyarakat;
melaksanakan analisis risiko dan melaporkan
penyakit dan/atau kejadian yang berpotensi
menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat
secara akurat dan tepat waktu; dan
mempersiapkan dan meningkatkan kapasitas
serta menggerakkan sumber daya manusia
kesehatan,
sarana,
dan
logistik
untuk
menanggulangi
kedaruratan
kesehatan
masyarakat.

Cara Sederhana Mencegah Penyebaran (COVID-19)
Protokol Pemerintah untuk Covid-19
1. Protokol Kesehatan
http://ksp.go.id/wp-content/uploads/2020/03/Protokol-Kesehatan-COVID-19.pdf

2. Protokol Komunikasi
http://ksp.go.id/wp-content/uploads/2020/03/Protokol-Komunikasi-COVID-19.pdf

3. Protokol Pengawasan Perbatasan
http://ksp.go.id/wp-content/uploads/2020/03/Protokol-Perbatasan-COVID-19.pdf

4. Protokol Area Pendidikan
http://ksp.go.id/wp-content/uploads/2020/03/Protokol-Area-Institusi-Pendidikan-COVID-19.pdf

5. Protokol Area Publik dan Transportasi
http://ksp.go.id/wp-content/uploads/2020/03/Protokol-Area-dan-Transportasi-Publik-COVID-19.pdf
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Protokol Kesehatan untuk (COVID-19) - 1
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Protokol Kesehatan

Protokol Kesehatan untuk (COVID-19) - 2
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Protokol Kesehatan

Protokol Kesehatan untuk (COVID-19) - 3
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Protokol Kesehatan

SE BATAN No. 3 Tahun 2020 (COVID-19)

ISI POKOK
• Langkah-2
Kewaspadaan dan
Upaya Pencegahan
• Pengendalian
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SE BATAN 3/2020 – Kewaspadaan dan Upaya Pencegahan terhadap COVID-10

Mitos-mitos COVID-19 (1)
Apakah pengering tangan (hand dryers) efektif membunuh coronavirus baru?

Tidak. Pengering tangan tidak efektif dalam membunuh 2019-nCoV. Untuk melindungi diri dari virus korona baru, Anda harus sering
membersihkan tangan dengan alkohol berbasis alkohol atau mencucinya dengan sabun dan air. Setelah tangan Anda dibersihkan,
Anda harus mengeringkannya dengan menggunakan handuk kertas atau pengering udara hangat.
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Mitos-mitos COVID-19 (2)
Dapatkah lampu desinfeksi ultraviolet membunuh coronavirus baru?

Lampu UV sebaiknya tidak digunakan untuk mensterilkan tangan atau area kulit lainnya karena radiasi UV dapat
menyebabkan iritasi kulit.
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Mitos-mitos COVID-19 (3)
Seberapa efektifkah pemindai termal dalam mendeteksi orang yang terinfeksi
coronavirus baru?

Pemindai termal efektif dalam mendeteksi orang yang menderita demam (yaitu, memiliki suhu tubuh lebih tinggi
daripada normal) karena infeksi dengan virus corona baru.
Namun, mereka tidak dapat mendeteksi orang yang terinfeksi tetapi belum sakit demam. Ini karena dibutuhkan antara 2
dan 10 hari sebelum orang yang terinfeksi menjadi sakit dan mengalami demam.
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Mitos-mitos COVID-19 (4)
Bisakah menyemprotkan alkohol atau klorin ke seluruh tubuh Anda membunuh coronavirus baru?

Tidak. Menyemprotkan alkohol atau klorin ke seluruh tubuh Anda tidak akan membunuh virus yang telah memasuki tubuh
Anda.
Menyemprotkan zat-zat semacam itu bisa berbahaya bagi pakaian atau selaput lendir (mis. Mata, mulut). Ketahuilah bahwa
alkohol dan klorin dapat berguna untuk mendisinfeksi permukaan, tetapi perlu digunakan di bawah rekomendasi yang tepat.
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Mitos-mitos COVID-19 (5)
Apakah aman menerima surat atau paket dari Cina?

Ya, aman. Orang yang menerima paket dari China tidak berisiko tertular virus corona baru. Dari analisis sebelumnya, kita tahu
coronavirus tidak bertahan lama pada objek, seperti surat atau paket.
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Mitos-mitos COVID-19 (6)
Bisakah hewan peliharaan di rumah menyebarkan coronavirus baru (2019-nCoV)?

Saat ini, tidak ada bukti bahwa hewan peliharaan seperti anjing atau kucing dapat terinfeksi virus corona baru. Namun, selalu ide
yang baik untuk mencuci tangan dengan sabun dan air setelah kontak dengan hewan peliharaan. Ini melindungi Anda terhadap
berbagai bakteri umum seperti E.coli dan Salmonella yang dapat berpindah di antara hewan peliharaan dan manusia.
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Mitos-mitos COVID-19 (7)
Apakah vaksin melawan pneumonia melindungi Anda dari coronavirus baru?

Tidak. Vaksin terhadap pneumonia, seperti vaksin pneumokokus dan vaksin Haemophilus influenza tipe B (Hib), tidak
memberikan perlindungan terhadap virus corona baru.
Virus ini sangat baru dan berbeda sehingga membutuhkan vaksin sendiri. Para peneliti sedang mencoba mengembangkan
vaksin melawan 2019-nCoV, dan WHO mendukung upaya mereka.Meskipun vaksin ini tidak efektif terhadap 2019-nCoV,
vaksinasi terhadap penyakit pernapasan sangat dianjurkan untuk melindungi kesehatan Anda.
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Mitos-mitos COVID-19 (8)
Dapatkah secara rutin membilas hidung Anda dengan saline membantu mencegah
infeksi dengan coronavirus baru?

Tidak. Tidak ada bukti bahwa mencuci hidung dengan garam secara teratur telah melindungi orang dari infeksi virus
corona baru.
Ada beberapa bukti terbatas bahwa mencuci hidung dengan garam secara teratur dapat membantu orang pulih lebih
cepat dari flu biasa. Namun, membilas hidung secara teratur belum terbukti mencegah infeksi pernapasan.
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Mitos-mitos COVID-19 (9)
Bisakah makan bawang putih membantu mencegah infeksi dengan coronavirus baru?

Bawang putih adalah makanan sehat yang mungkin memiliki beberapa sifat antimikroba. Namun, tidak ada bukti
dari wabah saat ini bahwa makan bawang putih telah melindungi orang dari coronavirus baru
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Mitos-mitos COVID-19 (10)
Apakah memakai minyak wijen menghalangi coronavirus baru memasuki tubuh?

Tidak. Minyak wijen tidak membunuh virus corona baru. Ada beberapa disinfektan kimia yang dapat membunuh 2019-nCoV
di permukaan. Ini termasuk desinfektan berbasis pemutih / klorin, baik pelarut, etanol 75%, asam perasetat dan kloroform.
Namun, mereka memiliki sedikit atau tidak ada dampak pada virus jika Anda menaruhnya di kulit atau di bawah hidung Anda.
Bahkan bisa berbahaya jika meletakkan bahan kimia ini di kulit Anda.
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Mitos-mitos COVID-19 (11)
Apakah coronavirus baru mempengaruhi orang yang lebih tua, atau apakah orang yang
lebih muda juga rentan?

Orang-orang dari segala usia dapat terinfeksi oleh coronavirus baru (2019-nCoV). Orang yang lebih tua, dan orang-orang
dengan kondisi medis yang sudah ada sebelumnya (seperti asma, diabetes, penyakit jantung) tampaknya lebih rentan
untuk menjadi sakit parah dengan virus.
WHO menyarankan orang-orang dari segala usia untuk mengambil langkah-langkah untuk melindungi diri dari virus,
misalnya dengan mengikuti kebersihan tangan yang baik dan kebersihan pernapasan yang baik
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Mitos-mitos COVID-19 (12)
Apakah antibiotik efektif untuk mencegah dan mengobati coronavirus baru?

Tidak, antibiotik tidak bekerja melawan virus, hanya bakteri.
Coronavirus baru (2019-nCoV) adalah virus dan, oleh karena itu, antibiotik tidak boleh digunakan sebagai sarana pencegahan
atau pengobatan. Namun, jika Anda dirawat di rumah sakit untuk 2019-nCoV, Anda mungkin menerima antibiotik karena
koinfeksi bakteri mungkin terjadi.
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Mitos-mitos COVID-19 (13)
Adakah ada obat khusus untuk mencegah atau mengobati coronavirus baru?

Sampai saat ini, tidak ada obat khusus yang disarankan untuk mencegah atau mengobati virus corona baru (2019-nCoV).
Namun, mereka yang terinfeksi virus harus menerima perawatan yang tepat untuk meredakan dan mengobati gejala, dan
mereka yang sakit parah harus mendapatkan perawatan suportif yang dioptimalkan. Beberapa perawatan spesifik sedang
diselidiki, dan akan diuji melalui uji klinis. WHO membantu mempercepat upaya penelitian dan pengembangan dengan
sejumlah atau mitra.
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Ayo hidup sehat
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