
Orang dengan Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA) yaitu demam (≥38*C) atau riwayat demam;
disertai  salah satu gejala/tanda penyakit pernafasan seperti batuk/sesak nafas/sakit
tenggorokan/pilek/pneumoni ringan hingga berat dan tidak ada penyebab lain berdasarkan
gambaran klinis yang menyakinkan dan 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat
perjalanan atau tinggal di negara/wilayah yang melaporkan transmisi lokal.
Orang dengan demam (≥38*C) atau riwayat demam atau ISPA dan pada 14 hari terakhir sebelum
timbul gejala memiliki riwayat kontak dengan kasus terkontaminasi COVID-19
Orang dengan ISPA berat/pneumonia berat yang membutuhkan perawatan di rumah sakit dan
tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang menyakinkan

Pasien dalam pengawasan adalah seseorang yang :

Pencegahan Penularan (1)

Peningkatan Kesehatan Jiwa dan Psikososial

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

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

Pencegahan Penularan secara Fisik di rumah

Kiat Menghadapi COVID-19 untuk
Pasien Dalam Pengawasan (PDP)

 Emosi Positif: hati yang senang/gembira, lakukan hobi seperti main musik, bernyanyi,
bercerita tentang hal yang menyenangkan dan lucu
 Pikiran Positif: mengingat pengalaman yang menyenangkan, memikirkan hal positif,
yakin COVID-19 segera teratasi
Perilaku Positif: mengerjakan kegiatan harian dengan baik seperti membersihkan
rumah, memasak, mencuci piring, dll
Hubungan Sosial Positif,  jaga jarak sosial dan fisik sejauh 2 meter, beri pujian, beri
harapan positif, saling mengingat, tolong menolong, dan hindari obrolan yang negatif
Spiritual Positif, lakukan kegiatan ibadah di rumah, dan melalui daring (online)

1.

2.

3.

4.

5.

Pasien ditempatkan di ruangan tersendiri
Pasien selalu menggunakan masker medis
Alat kebutuhan pribadi dipisahkan dengan
anggota keluarga lainnya
Puskesmas memantau PDP  

1.
2.
3.

4.

Peningkatan Imunitas Fisik

Makan makanan yang bergizi (sayur
dan buah-buahan)
Minum yang cukup minimal 2 liter/hari
Berolahraga minimal 30 menit/hari 
Berjemur di pagi hari
Istirahat yang cukup

1.

2.
3.
4.
5.
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A. Tindakan Isolasi Mandiri di Rumah 

2 meter



Cuci tangan dengan sabun: cuci tangan dengan sabun
lalu bilas menggunakan air mengalir atau menggunakan
hand sanitazer sebelum dan setelah memegang benda

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

Gunakan masker, gunakan masker medis untuk PDP dan
 masker kain untuk orang sehat

Pencegahan Masalah Kesehatan Jiwa di Rumah 

Bekerja di rumah/Work from home

Membersihkan HP/handphone: bersihkan layar hp Anda dengan ujung
kain yang lembut yang dibasahi dengan air sabun lalu usap kembali
dengan ujung kain yang kering.

Pencegahan Penularan (2) 

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

Tarik nafas: duduk rileks tarik
nafas dalam, berfikir yang tenang,
lakukan yang bermanfaat
Nilai risiko: cari informasi dan cara
mengatasi masalah dari sumber
yang terpercaya
Tindakan: lakukan sesuai dengan
anjuran pemerintah  dan tetap
tenang
Evaluasi: tindakan yang sudah
dilakukan, situasi terkini dan
rencana tindak lanjut

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

Tinggal di rumah/Stay at home

LAKUKAN 5 B (Lima Kegiatan Bersama)

Belajar bersama
Beribadah bersama
Bermain bersama
Bercakap-cakap
Berkreasi bersama

Sikap Responsif
Mengurangi Stressor

Kurangi membuka media sosial tentang
COVID19
Jauhi orang yang memberitakan hal negatif 

Latihan Relaksasi Fisik

Tarik nafas dalam
Relaksasi Otot Progresif

(Latihan ada pada flyer lainnya)

Latihan Berfikir Positif

Afirmasi/Positive Self Talk
Berfokus pada 5 jari
Menghentikan pikiran yang mengganggu

(Latihan ada pada flyer lainnya)

Hindari Kerumunan, seperti pesta, sekolah, beribadah dirumah
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Keluarga mempertahankan komunikasi rutin, dengan cara bercerita yang lucu agar
pasien bahagia tapi tetap menjaga jarak dan menggunakan masker kain
Fasilitas kesehatan melakukan pemantauan pada pasien PDP dan keluarganya
Fasilitas untuk keluarga dengan memberikan dukungan kesehatan jiwa dan psikososial
Dukungan masyarakat sekitar termasuk tokoh masyarakat (Lurah, RW, RT, Kader
kesehatan, dll) untuk mengidentifikasi dan menghubungkan dengan sumber-sumber
sekitar dalam memenuhi kebutuhan 

Dukungan untuk Keluarga dan Pasien Dalam Pengawasan (PDP) di rumah

Belajar dari rumah/Study from home

Mempersiapkan fasilitas online ,
Orang tua menggantikan guru 
Ciptakan suasana belajar yang menyenangkan

B. Tindakan Isolasi di Rumah Sakit

Aspek Fisik di rumah sakit

Mengikuti standar pelayanan yang telah ditetapkan Rumah Sakit

Peningkatan Kesehatan Jiwa dan Psikososial di rumah sakit 

 Emosi Positif: hati yang senang/gembira, lakukan hobi seperti mendengarkan musik
yang disukai, bercerita tentang hal yang menyenangkan dan lucu
 Pikiran Positif: mengingat pengalaman yang menyenangkan, memikirkan hal positif,
yakin COVID-19 segera teratasi dan yakin diri ini akan sembuh
Perilaku Positif: mengerjakan kegiatan sesuai dengan kebijakan rumah sakit
Hubungan Sosial Positif,  jaga jarak sosial dan fisik sejauh 2 meter, beri pujian, beri
harapan positif, saling mengingat, tolong menolong, dan hindari obrolan yang negatif
Spiritual Positif, lakukan kegiatan ibadah di ruang isolasi  dan melalui daring (online)

1.

2.

3.
4.

5.

Pencegahan Penularan di rumah sakit 

Jaga jarak fisik dan sosial sejauh 2 meter, 
Jarak antar tempat tidur pasien sejauh 2 meter
Menggunakan masker medis, 
Cuci tangan dengan sabun dan bilas dengan air mengalir,



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 
Masyarakat tidak memberikan pandangan/prasangka negatif
dan menjauhi keluarga pasien 
Fasilitas kesehatan, memberikan hotline untuk mendapatkan
layanan psikologi secara daring

 

Tarik nafas: duduk rileks tarik nafas
dalam, berfikir yang tenang, lakukan
yang bermanfaat
Nilai risiko: cari informasi dan cara
mengatasi masalah dari sumber yang
terpercaya
Tindakan: lakukan sesuai dengan
anjuran tenaga kesehatan yang
merawat, ikuti kebijakan rumah sakit
dan tetap tenang
Evaluasi: tindakan yang sudah
dilakukan, situasi terkini dan rencana
tindak lanjut
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Jika ada kendala dapat menghubungi

Telp. 119 Ext 8

Tim DKJPS COVID-19: KEPWA
&

 Dukungan untuk keluarga dan pasien PDP dirawat di rumah sakit

Pencegahan Kesehatan Jiwa dan Psikososial di rumah sakit 

Pencegahan Penularan di rumah sakit (Lanjutan) 

Pasien tidak diperbolehkan ditunggu oleh penunggu
Keluarga tidak diperbolehkan menjenguk
Ikuti kebijakan rumah sakit dan tetap tenang

Sikap Responsif Mengurangi Stressor

Kurangi membuka media sosial tentang
COVID-19
Jauhi orang yang memberitakan hal negatif 

Latihan Relaksasi Fisik

Tarik nafas dalam
Relaksasi Otot Progresif

(Latihan ada pada flyer yang lain)

Latihan Berfikir Positif

Afirmasi/Positive Self Talk
Hipnotis 5 jari
Menghentikan pikiran yang mengganggu

(Latihan ada pada flyer yang lain)

Memberikan Dukungan
pada pasien berikan
dukungan emosi positif
secara intensif minimal 3
kali sehari 

 


