Kiat Menghadapi COVID-19 untuk
Pasien Konfirmasi COVID-19
Pasien Konfirmasi COVID-19 adalah pasien yang dinyatakan positif COVID-19 oleh
pemerintah berdasarkan hasil pemeriksaan Polymerase Chain Reaction (PCR).

A. Pasien COVID-19 yang Dirawat di Ruang Isolasi Rumah Sakit
1.Aspek Fisik Pasien COVID-19 yang Dirawat di Ruang Isolasi RS
Aspek fisik mengikuti standar pelayanan yang telah ditetapkan
di Ruang Isolasi Rumah Sakit

2. Peningkatan Ketahanan Jiwa dan Psikososial di Ruang Isolasi RS
Yang perlu dilakukan pasien terkonfirmasi COVID-19 untuk mengatasi kesepian, kecemasan, takut, gelisah, kurang
tidur, ketidakberdayaan dan depresi adalah:

Emosi Positif, hati yang senang dan gembira seperti mendengarkan musik yang
disukai, bercerita yang menyenangkan dan lucu
Pikiran Positif, mengingat pengalaman yang menyenangkan, memikirkan hal yang
positif yakin diri ini akan sembuh
Perilaku Positif, melakukan kegiatan harian sesuai kebijakan rumah sakit.
Hubungan Sosial Positif, beri pujian, beri harapan positif, saling mengingatkan dan
hindari obrolan yang membuat takut atau cemas
Spiritual Positif, lakukan kegiatan ibadah di ruang isolasi atau melalui daring/online

3. Pencegahan Penularan di Ruang Isolasi RS
Jarak Sosial/Social Distancing: jarak interaksi sosial minimal 2
meter, tidak bersentuhan atau bersalaman
Jarak Fisik/Physical Distancing: jarak tempat tidur
antar pasien minimal 2 meter

2 meter

Gunakan masker, gunakan masker medis untuk
pasien terkonfirmasi COVID-19
Cuci tangan dengan sabun: cuci tangan dengan
sabun dan bilas menggunakan air mengalir atau
gunakan hand sanitaizer sebelum dan setelah
memegang benda
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3. Pencegahan Penularan di Ruang Isolasi RS (Lanjutan)
Membersihkan HP/handphone: bersihkan layar HP Anda dengan
menggunakan ujung kain lembut yang dibasahi dengan air sabun lalu
usap dengan ujung lainnya agar kering dan bersih.

Panggil perawat atau dokter: apabila keadaan makin
memburuk ditandai dengan sesak nafas, badan mulai panas
dan pusing

4. Pencegahan Masalah Kesehatan Jiwa dan Psikososial di Ruang Isolasi RS
a. Sikap Responsif
Tarik nafas: duduk rileks, tarik nafas dalam, berfikir yang tenang, lakukan yang bermanfaat
Nilai diri: cari informasi & cara mengatasi dari sumber yang terpercaya
Tindakan: lakukan sesuai dengan anjuran petugas kesehatan yang merawat dan tetap tenang
Evaluasi: tindakan yang sudah dilakukan, situasi terkini dan rencana tindak lanjut
d. Latihan Berfikir Positif

b. Mengurangi Stresor
Kurangi membuka media sosial terkait
COVID-19
Jauhi orang yang memberitakan hal negatif
c. Latihan Relaksasi Fisik
Tarik nafas dalam
Relaksasi otot progresif
(Latihan ada pada flyer yang lain)

Afirmasi/Positive Self Talk
Berfokus pada 5 Jari
Menghentikan pikiran yang mengganggu
(Latihan ada pada flyer yang lain)
e. Mempertahankan hubungan dengan
orang lain
Saling menyapa, memberi pujian melalui
daring
Berbagi cerita positif melalui media sosial
Berbagi perasaan dan pikiran pada orang
yang dipercaya

5. Dukungan Keluarga untuk Anggota Keluarga yang
terkonfirmasi COVID-19 di Ruang Isolasi Rumah Sakit?
Ketika pasien terkonfirmasi COVID-19 dirawat di ruang isolasi, keluarga pasien dan teman dekat melakukan
hal sebagai berikut:

a. Memberikan Dukungan pada pasien
Berikan dukungan emosi positif secara intensif minimal 3 kali sehari
b. Mempertahankan komunikasi dengan pasien
Keluarga dan teman dekat melakukan komunikasi dengan pasien secara daring
karena pasien tidak diperbolehkan dijenguk. Dengan cara: kirimkan pesan suara,
foto anggota keluarga dan pesan whatsapp (WA) yang membuat pasien bahagia
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B. Pasien Konfirmasi COVID-19 yang Dirawat di Ruang ICU, Rumah Sakit
1.Aspek Fisik Pasien terkonfirmasi COVID-19 yang dirawat di Ruang ICU RS
Aspek fisik mengikuti standar pelayanan yang telah ditetapkan
di Rumah Sakit sesuai dengan ruang ICU

2. Pencegahan dan Pemulihan Masalah Kesehatan Jiwa dan Psikososial di Ruang ICU
Ketika pasien terkonfirmasi COVID-19 dan dirawat di ICU dengan berbagai alat bantu kehidupan bisa jadi
pasien mengalami penurunan kesadaran, maka yang perlu dilakukan dalam keadaan ini yaitu:

Komunikasi Positif, pertahankan komunikasi positif antara
petugas kesehatan dan pasien dengan membisikkan hal
positif di telinga pasien
Ciptakan Lingkungan Positif, dengan menyalakan musik
yang lembut atau memperdengarkan kitab suci agamanya
Pertahankan Komunikasi Dengan Keluarga,
memperdengarkan voice note (pesan suara) yang positif
dari keluarga atau teman dekat

3. Dukungan Petugas Kesehatan dan Masyarakat kepada Keluarga yang
Anggota Keluarganya Terkonfirmasi COVID-19 di Ruang ICU Rumah Sakit
a. Petugas Kesehatan
memberikan informasi yang berkala terkait kesehatan pasien
kepada keluarga pasien
b. Petugas kesehatan
menyiapkan keluarga untuk dapat menghadapi hasil
pelayanan kesehatan yang baik maupun yang terburuk
c. Masyarakat, tidak menjauhi keluarga pasien yang
terkonfirmasi COVID-19
d. Masyarakat, tidak memberikan pandangan/prasangka
negatif bahwa keluarga pasien akan menjadi sumber
penularan
e. Tokoh Masyarakat, dapat memberikan informasi yang
sesuai dengan keadaan dan menenangkan warga apabila ada
keluarga yang terkonfirmasi COVID-19 di wilayah tersebut
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C. Pasien Konfirmasi COVID-19 yang Sembuh dan Pulang
1.Aspek Fisik Pasien terkonfirmasi COVID-19 yang Sembuh dan Pulang

Apa yang dilakukan ketika
sembuh dan
diperbolehkan pulang?

1. Lakukan isolasi mandiri di rumah 14 hari
2. Pasien disediakan ruangan tersendiri untuk isolasi mandiri di rumah
3. Pasien selalu menggunakan masker kain
4. Alat kebutuhan pribadi dipisahkan dengan anggota keluarga lainnya
5. Puskesmas memantau Pasien yang sudah sembuh
6. Tetap melakukan jaga jarak fisik dan sosial

Peningkatan Imunitas Fisik
1. Makan makanan yang bergizi (sayur dan buah-buahan)
2. Minum yang cukup minimal 2 liter/hari
3. Berolahraga minimal 30 menit/hari
4. Berjemur di pagi hari
5. Istirahat yang cukup

2. Peningkatan Ketahanan Jiwa dan Psikososial di rumah

Lakukan seperti pada saat
orang sehat

3. Pencegahan Penularan di rumah

COVID-19 menular melalui percikan ludah orang yang terkonfirmasi COVID-19. Dapat mengenai muka,
tangan, baju, badan dan benda disekitar seperti gagang pintu, uang, pegangan tangga, dll kemudian masuk
ke saluran pernafasan dan ke paru-paru. Pencegahan penularan dilakukan dengan:

Jaga jarak sosial/Social Distancing
Jaga jarak Fisik/Physical Distancing
Cuci tangan pakai sabun dan air mengalir
Bersihkan handphone

Gunakan masker kain
Tinggal di rumah
Hindari kerumunan
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4. Pencegahan Masalah Kesehatan Jiwa dan Psikososial di rumah

Lakukan seperti pada saat
di ruang isolasi rumah sakit
ditambahkan dengan kegiatan
Tinggal di rumah/Stay at home
LAKUKAN 5 B (Lima Kegiatan Bersama)

Belajar bersama
Beribadah bersama
Bermain bersama
Bercakap-cakap
Berkreasi bersama
Bekerja di rumah/Work from home
home
office

1.Pekerjaan yang dapat dilakukan di rumah:
buat jadwal bekerja yang memberikan rasa nyaman
sehingga dapat mencegah penurunan imunitas tubuh
2. Pekerjaan yang tidak dapat dilakukan dari rumah:
seperti ojek, kerja bangunan, buruh, dll, HARUS
melakukan pencegahan penularan COVID19 sesuai
anjuran pemerintah

Belajar dari rumah/Study from home
Mempersiapkan fasilitas online
Orang tua menggantikan guru
Ciptakan suasana belajar yang
menyenangkan

Tim Dukungan Kesehatan Jiwa dan Psikososial COVID-19: Keperawatan Jiwa, Prodi Ners Spesialis Keperawatan Jiwa FIK UI

5. Dukungan pada Pasien dan Keluarga yang sembuh dan pulang
a. Dukungan Pada Pasien COVID-19 yang sembuh dan pulang
Keluarga memberikan perhatian dan menerima anggota keluarganya tersebut
Keluarga menyakinkan anggota keluarganya dapat pulih dengan baik
Keluarga memberikan kamar tersendiri agar dapat isolasi secara mandiri
Keluarga mendukung untuk proses penyembuhan setelah perawatan di rumah sakit

b. Dukungan Pada Keluarga Pasien COVID-19 yang sembuh dan pulang
Keluarga harus mendapatkan informasi yang benar dari rumah sakit tentang status
anggota keluarga yang sembuh
Keluarga mendapatkan nomer hotline untuk layanan psikologis secara daring
Masyarakat tidak menjauhi pasien dan keluarganya
Masyarakat menerima dan memberikan dukungan kepada keluarga tersebut
Masyarakat saling mengingatkan untuk tetap menjaga jarak fisik dan sosial minimal
2 meter
Masyarakat bekerjasama melakukan pencegahan COVID-19 melalui sosialisasi dan
edukasi via daring
Pasien dan keluarga melanjutkan konsultasi ke puskesmas atau via daring

D. Pasien Konfirmasi COVID-19 yang Pulang Berduka
1. Aspek Fisik Keluarga dan jenazah pasien terkonfirmasi COVID-19
Pasien yang meninggal karena virus COVID-19 harus
melakukan perawatan jenazah dan pemakaman sesuai
dengan peraturan yang berlaku

Kesehatan Keluarga
Pemeriksaan kesehatan keluarga untuk menentukan status
kesehatannya (OS, OTG, ODP, PDP, atau terkonfirmasi
COVID-19) serta penanganan yang diperlukan.
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2. Dukungan Kesehatan Jiwa ada Psikososial pada Keluarga di rumah
a. Keluarga
Keluarga diharapkan mengikuti anjuran rumah sakit untuk pemeriksaan
Keluarga mematuhi hasil pemeriksaan dan penanganannya
Keluarga melaksanakan pencegahan sesuai dengan status kesehatan
Keluarga melaporkan ketika ada perubahan kesehatan pada petugas kesehatan yang
menagani kasus ini

b. Masyarakat dan tokoh agama
Tindakan yang harus dilakukan masyarakat dan tokoh agama pada keluarga yang
anggota keluarganya meninggal karena COVID-19 diantaranya yaitu:
1. Tidak menjauhi keluarga yang beduka karena COVID-19
2. Menerima proses pemakaman yang telah disesuaikan dengan prosedur penanganan
COVID-19 oleh rumah sakit
3. Menerima dan memberikan dukungan kepada keluarga tersebut
4. Mendukung proses penanganan tenaga medis pada keluarga yang sedang berduka
5. Saling mengingatkan untuk tetap menjaga jarak fisik dan sosial minimal 2 meter
6. Bekerjasama melakukan pencegahan COVID-19 melalui sosialisasi dan edukasi via daring
7. Tidak memberikan pandangan negatif pada keluarga yang berduka
8. Memberikan informasi yang sesuai dengan keadaan dan menenangkan warga apabila
ada keluarga yang berduka karena COVID-19 di wilayah tersebut
9. Melakukan pemeriksaan pada rumah sakit yang ditunjuk pemerintah untuk penanganan
COVID-19
Kita putus rantai penyebaran virus Corona atau COVID-19 di
daerah kita masing-masing dengan berada #dirumahsaja,
keluar rumah menggunakan masker kain, menjaga jarak
fisik dan sosial, hindari memegang mata dan bagian muka
lainnya serta sering untuk mencuci tangan dengan
menggunakan sabun air mengalir/menggunakan
handsanitazer sebelum dan setelah memegang benda.
Jika ada kendala dapat menghubungi

Telp. 119 Ext 8
&
Tim DKJPS COVID-19: KEPWA
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