Kiat Menghadapi COVID-19 pada Orang
Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)
ODGJ adalah orang yang mengalami gangguan dalam pikiran, perasaan dan perilaku yang
termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala dan/atau perubahan perilaku yang bermakna serta
dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi orang sebagai manusia

Apa yang dilakukan Keluarga?
1.
2.
3.
4.

Memperhatikan gejala klinis COVID-19 dan gejala gangguan jiwa
Melatih cara peningkatan imunitas fisik dan pencegahan penularan COVID-19
Melanjutkan pengobatan dan perawatan ODGJ
Menghubungi Tenaga Kesehatan dan Pelayanan Kesehatan Jiwa Terdekat: Puskesmas

Apa yang dilakukan tenaga kesehatan?
1. Memberikan edukasi peningkatan imunitas fisik dan pencegahan penularan
COVID-19

2. Memantau dan melanjutkan perawatan dan pengobatan terkait ODGJ

Apa yang dilakukan
Lurah, RW, RT dan Kader
Kesehatan Jiwa?
1. Memperhatikan ODGJ dan keluarganya
2. Memotivasi melakukan peningkatan
imunitas fisik dan pencegahan
penularan COVID-19
3. Memantau kontiunitas perawatan dan
pengobatan ODGJ

SELAMA
PANDEMI
COVID-19

Bagaimana keterlibatan
masyarakat umum dan
dinas sosial?

1. Memperhatikan ODGJ yang terlantar
dan menggelandang
2. Menghubungi Puskesmas, Lurah dan
Pekerja Sosial terdekat
3. Memberikan dukungan pemulihan
ODGJ

Peningkatan Imunitas Fisik
1. Makan makanan yang bergizi (sayur dan buah-buahan)
2. Minum yang cukup minimal 2 liter/hari
3. Olahraga minimal 30 menit/hari
4. Berjemur di pagi hari
5. Istirahat yang cukup
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Peningkatan Kesehatan Jiwa dan Psikososial
1. Emosi Positif, hati yang senang/gembira, lakukan hobi seperti main musik,
bernyanyi, bercerita menyenangkan dan lucu
2. Pikiran Positif, mengingat pengalaman yang menyenangkan, memikirkan hal
yang positif, yakni COVID-19 segera teratasi
3. Perilaku Positif, mengerjakan kegiatan harian dengan baik seperti membersihkan
rumah, memasak, mencuci piring, dll
4. Hubungan Sosial Positif, beri pujian, beri harapan positif, saling mengingatkan,
tolong-menolong dan hindari obrolan yang negatif.
5. Spiritual Positif, lakukan ibadah di rumah dan melalui daring.

Pencegahan Penularan

2 meter

Jarak Sosial/Social Distancing: jarak interaksi sosial minimal 2 meter, tidak
salam, tidak bersentuhan

Jarak Fisik/Physical Distancing: jarak interaksi sosial minimal 2 meter, artinya walaupun tidak
bersentuhan dengan orang lain jarak harus dijaga dan tidak bersentuhan

Gunakan masker, gunakan masker kain ketika keluar rumah
Cuci tangan dengan sabun: cuci tangan dengan sabun dengan air
mengalir atau menggunakan hand sanitazer sebelum dan setelah
memegang benda
Tinggal dirumah/Stay at Home: upayakan tetap tinggal di rumah
ketika tidak ada urusan mendesak, ketika keluar rumah dan kembali
segera untuk mandi dan berganti baju
Membersihkan HP/handphone: merupakan salah satu
sumber penularan sehingga perlu dibersihkan secara
berkala dengan cara membersihkan dengan kain yang
lembut yang dibasahi pada ujungnya. bersihkan pada
layar hp Anda dan keringkan dengan kain lembut
lainnya. untuk bagian yang berlubang bisa
menggunakan cotton bath

Hindari Kerumunan: sekolah,
pesta dan beribadah dirumah

Pencegahan Masalah Kesehatan Jiwa
Sikap Responsif
Tarik nafas dalam: duduk rileks tarik nafas lewat hidung tahan dan buang lewat mulut
Nilai diri: cara mengatasi masalah, cari informasi yang benar dari sumber yang terpercaya
Tindakan: lakukan sesuai dengan anjuran pemerintah dan tetap tenang
Evaluasi: apa yang sudah dilakukan, menilai situasi saat ini dan merencakan tindak lanjut

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

Sikap Responsif:

Mengurangi Stressor

Latihan Berfikir Positif

Kurangi membuka media sosial
tentang COVID19
Jauhi orang yang memberitakan negatif

Latihan Relaksasi Fisik
Tarik nafas dalam
Latihan Otot Progresif
Penjelasan ada di flyer selanjutnya

Afirmasi Positif/Positive Self Talking
Hipnotis 5 jari
Menghentikan pikiran yang mengganggu
Penjelasan latihan ada di flyer selanjutnya

Bekerja di Rumah/work from home
1.Pekerjaan yang dapat dilakukan di rumah:
buat jadwal bekerja yang memberikan rasa
nyaman sehingga dapat mencegah penurunan
imunitas tubuh

Tinggal di rumah/stay at home

2. Pekerjaan yang tidak dapat dilakukan
dari rumah:
seperti ojek, kerja bangunan, buruh, dll,
HARUS melakukan pencegahan penularan
COVID19 sesuai anjuran pemerintah

LAKUKAN 5 B (Lima Kegiatan Bersama)

Belajar bersama
Beribadah bersama
Bermain bersama
Bercakap-cakap
Berkreasi bersama

Berbagi kasih sayang, saling menghormati,
menghargai dalam keluarga, tidak mendiskriminasi
dan tidak menstigma
Tetap jaga jarak sosial dan fisik

Belajar dari /study from home
Mempersiapkan fasilitas daring
Orang tua menjadi guru
Ciptakan suasana belajar yang menyenangkan

Mempertahankan hubungan dengan orang lain
Saling menyapa memberi pujian melalui daring
Berbagi cerita positif melalui sosial media
Berbagi perasaan dan pikiran pada orang yang dipercaya
Jika ada kendala dapat menghubungi
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