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PANDUAN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019
(COVID-19) DALAM TATANAN NORMAL BARU PADA SITUASI PANDEMI
DI POLTEKKES KEMENKES SURABAYA

I. DASAR HUKUM
Dasar hukum panduan ini adalah:
a. Keputusan

Menteri

Kesehatan

Republik

Indonesia

Nomor

HK.01.07/MENKES/326/2020 tentang panduan pencegahan dan pengendalian corona
virus disease 2019 (COVID-19) di tempat kerja perkantoran dan industri dalam
mendukung keberlangsungan usaha pada situasi pandemi
b. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 58 tahun 2020 tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam
Tatanan Normal Baru

II. PENDAHULUAN
a. Latar belakang
Penyebaran COVID-19 di Indonesia saat ini sudah semakin meluas lintas wilayah
dengan peningkatan jumlah kasus dan/atau jumlah kematian. Situasi ini kian
berdampak pada aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan,
serta kesejahteraan masyarakat di Indonesia, sehingga diperlukan strategi dan upaya
yang komprehensif dalam percepatan penanganan COVID-19.
Masyarakat pekerja memiliki kontribusi besar dalam memutus mata rantai
penularan karena besarnya jumlah populasi pekerja dan besarnya mobilitas serta
interaksi penduduk umumnya disebabkan aktifitas bekerja. Tempat kerja sebagai
lokus interaksi dan berkumpulnya orang merupakan faktor risiko yang perlu
diantisipasi penularannya. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang
Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona
Virus Disease 2019 (COVID-19) telah menyatakan bahwa Pembatasan Sosial Berskala
Besar (PSBB) dilakukan salah satunya dengan meliburkan tempat kerja. Demikian pula
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Pemberlakuan PSBB di Surabaya berdasarkan SK Gubernur Jawa Timur Nomor
188/202/KPTS/013/2020 tentang Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar
dalam penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Wilayah Kota Surabaya,
Kabupaten Sidoarjo, dan Kabupaten Gresik. Berdasarkan SK Gubernur Jawa Timur
Nomor 188/258/KPTS/013/2020 tentang Perpanjangan Kedua Pemberlakuan
Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam penanganan Corona Virus Disease 2019
(COVID-19) di Wilayah Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, dan Kabupaten Gresik dan
berakhir sampai dengan 8 Juni 2020. Namun demikian dunia kerja tidak mungkin
selamanya dilakukan pembatasan, roda perekonomian harus tetap berjalan, untuk itu
pasca pemberlakuan PSBB dengan kondisi pandemi COVID-19 yang masih
berlangsung, perlu dilakukan upaya mitigasi dan kesiapan tempat kerja seoptimal
mungkin sehingga dapat beradaptasi melalui perubahan pola hidup pada situasi
COVID-19 (New Normal) dengan memperhatikan protokol kesehatan.
Panduan ini diharapkan dijadikan sebagai guideline implementasi pencegahan dan
penularan COVID-19 sehingga dapat meminimalisir risiko dan dampak pandemi
COVID-19 di Poltekkes Kemenkes Surabaya, dimana terdapat potensi penularan
COVID-19 akibat berkumpulnya sejumlah/banyak orang dalam satu lokasi.

b. Tujuan
Meningkatkan upaya pegawai Poltekkes Kemenkes Surabaya dalam pencegahan
penularan COVID-19 dalam tatanan baru pada situasi pandemi.

c. Sasaran
Seluruh sivitas akademika Politehnik Kesehatan Kementerian Kesehatan Surabaya.

d. Pengertian
Pemahaman umum terhadap hal-hal yang berkaitan dengan panduan ini sehingga
semua sivitas akademika Poltekkes Kemenkes Surabaya memiliki persepsi yang sama
diuraikan dibawah ini:
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1. Kontak erat adalah seseorang yang melakukan kontak fisik atau berada dalam
ruangan atau berkunjung (dalam radius 1 meter dengan kasus pasien dalam
pengawasan atau konfirmasi) dalam 2 hari sebelum kasus timbul gejala dan hingga
14 hari setelah kasus timbul gejala.
2. Mitigasi adalah tindakan-tindakan untuk mengurangi atau meminimalkan dampak
dari suatu bencana terhadap masyarakat.
3. Orang Tanpa Gejala yang selanjutnya disingkat OTG adalah orang yang memiliki
riwayat kontak erat dengan kasus konfirmasi COVID -19 (dengan PCR) tetapi tidak
memiliki gejala.
4. Orang Dalam Pemantauan yang selanjutnya disingkat ODP adalah orang yang
mengalami demam (≥38°C) atau riwayat demam; atau gejala gangguan sistem
pernapasan seperti pilek/sakit tenggorokan/batuk dan tidak ada penyebab lain
berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan dan pada 14 hari terakhir sebelum
timbul gejala memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di negara/wilayah yang
melaporkan transmisi lokal* atau memiliki riwayat kontak dengan kasus
konfirmasi COVID-19.
5. Pasien Dalam Pengawasan yang selanjutnya disingkat PDP adalah orang yang
mengalami demam (≥38°C) atau riwayat demam; disertai batuk/sesak nafas/sakit
tenggorokan/pilek/pneumonia ringan hingga berat dan tidak ada penyebab lain
berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan DAN pada 14 hari terakhir sebelum
timbul gejala memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di negara/wilayah yang
melaporkan transmisi lokal* atau memiliki riwayat kontak dengan kasus
konfirmasi COVID-19.
6. Probabel adalah PDP yang sedang diperiksa RT PCR namun masih inkonklusif
(belum dapat disimpulkan).
7. Kasus konfirmasi adalah pasien yang terinfeksi COVID-19 dengan hasil
pemeriksaan tes positif melalui pemeriksaan PCR.
8. Karantina mandiri adalah Pembatasan kegiatan/pemisahan orang yang tidak sakit,
tetapi mungkin terpapar agen infeksi atau penyakit menular dengan tujuan
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memantau gejala dan mendeteksi kasus sejak tinggi yang dilakukan di rumah atau
di tempat lain yang disediakan sebagai tempat karantina.
9. Isolasi mandiri adalah Pemisahan orang yang tidak sakit atau terinfeksi dari orang
lain sehingga mencegah penyebaran infeksi atau kontaminasi yang dilakukan di
rumah atau di tempat lain yang disediakan sebagai tempat karantina.

III. PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN COVID-19 DI POLTEKKES KEMENKES SURABAYA
PASCA PSBB
Berakhirnya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Jawa Timur khususnya
Surabaya, Sidoarjo dan Gresik maka perlu adanya pengaturan dalam sistem kerja bagi
pegawai Poltekkes Kemenkes Surabaya baik sebagai PNS maupun Non PNS dalam
melaksanakan tugas dan fungsi untuk mencapai target kinerja. Protokol ini ditujukan
untuk tempat kerja dan pegawai. Tempat kerja yang dimaksud dalam hal ini adalah di
Direktorat, Jurusan dan Program Studi luar lokasi.
a. Bagi Tempat Kerja
1. Mewajibkan semua pegawai menggunakan masker selama di tempat kerja,
selama perjalanan dari dan ke tempat kerja serta setiap keluar rumah
2. Larangan masuk kerja bagi pegawai yang memiliki gejala demam/nyeri
tenggorokan/batuk/pilek/sesak nafas. Demikian juga untuk tamu/pengunjung
yang memiliki gejala di atas dilarang masuk ke area kerja
3. Jika pegawai harus menjalankan karantina/isolasi mandiri maka tetap diberikan
hak-haknya
4. Penerapan higiene dan sanitasi lingkungan kerja:
a) Selalu memastikan seluruh area kerja bersih dan higienis dengan melakukan
pembersihan secara berkala menggunakan pembersih dan desinfektan yang
sesuai (setiap 4 jam sekali). Terutama handle pintu dan tangga, peralatan
kantor yang digunakan bersama, area dan fasilitas umum lainnya
b) Menjaga kualitas udara tempat kerja dengan mengoptimalkan sirkulasi udara
dan sinar matahari masuk ruangan kerja, pembersihan filter AC

4

5. Satu hari sebelum masuk bekerja dilakukan Self Assessment Risiko COVID-19 pada
seluruh pegawai untuk memastikan pegawai yang akan masuk kerja dalam kondisi
tidak terjangkit COVID-19. Tamu diminta mengisi Self Assessment. (Form 1)
6. Melakukan pengukuran suhu tubuh (skrining) di pintu masuk tempat kerja:
a) Petugas yang melakukan pengukuran suhu tubuh harus mendapatkan
pelatihan dan memakai alat pelindung diri (masker dan faceshield) karena
berhadapan dengan orang banyak yang mungkin berisiko membawa virus.
b) Pengukuran suhu tubuh jangan dilakukan di pintu masuk dengan tirai AC
karena dapat mengakibatkan pembacaan hasil yang salah.
c) Interpretasi dan tindak lanjut hasil pengukuran suhu tubuh di pintu masuk
terdapat pada Form 2.
7. Terapkan physical distancing / jaga jarak:
a) Pengaturan jumlah pegawai yang masuk agar memudahkan penerapan
physical distancing
b) Pada pintu masuk, agar pegawai tidak berkerumun dengan mengatur jarak.
Beri penanda di lantai atau poster/banner untuk mengingatkan
c) Jika tempat kerja merupakan gedung bertingkat maka untuk mobilisasi vertikal
lakukan pengaturan sebagai berikut:
1) Penggunaan tangga: jika hanya terdapat 1 jalur tangga, bagi lajur untuk
naik dan untuk turun, usahakan agar tidak ada pegawai yang berpapasan
ketika naik dan turun tangga. Jika terdapat 2 jalur tangga, pisahkan jalur
tangga untuk naik dan jalur tangga untuk turun
2) Lakukan pengaturan tempat duduk agar berjarak 1 meter pada meja/area
kerja, saat melakukan meeting, di kantin, saat istirahat, dan lain lain
8. Bagian kepegawaian di masing2 Jurusan dan Prodi Luar Lokasi melakukan
pemantauan kesehatan pegawai secara proaktif dan dilaporkan ke Bagian
Kepegawaian Direktorat:
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1) Sebelum masuk kerja, terapkan Self Assessment Risiko COVID-19 pada seluruh
pegawai untuk memastikan pegawai yang akan masuk kerja dalam kondisi
tidak terjangkit COVID-19. (Form 1)
2) Selama bekerja, masing-masing atasan langsung baik di Direktorat, Jurusan
dan Prodi Luar Lokasi melakukan pemantauan pada semua pegawai jika ada
yang mengalami demam/batuk/pilek.
3) Mendorong pegawai untuk mampu deteksi diri sendiri (self monitoring) dan
melaporkan apabila mengalami demam/sakit tengorokan/batuk/pilek selama
bekerja.
4) Bagi pegawai yang baru kembali dari perjalanan dinas ke negara/daerah
terjangkit COVID-19 diwajibkan melakukan karantina mandiri di rumah dan
pemantauan mandiri selama 14 hari terhadap gejala yang timbul dan
mengukur suhu 2 kali sehari. (Form 9)

b. Bagi Pegawai
1. Selalu menerapkan Germas melalui Pola Hidup Bersih dan Sehat saat di rumah,
dalam perjalanan ke dan dari tempat kerja dan selama di tempat kerja:
a) Saat perjalanan ke/dari tempat kerja:
1) Pastikan anda dalam kondisi sehat, jika ada keluhan batuk, pilek, demam
agar tetap tinggal di rumah
2) Gunakan masker
3) Upayakan tidak menggunakan transportasi umum, jika terpaksa
menggunakan transportasi umum:
•

Tetap menjaga jarak dengan orang lain minimal 1 meter

•

Upayakan tidak sering menyentuh fasilitas umum, gunakan
handsanitizer

•

Gunakan helm sendiri

•

Upayakan membayar secara non tunai, jika terpaksa memegang
uang gunakan handsanitizer sesudahnya.
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•

Tidak menyentuh wajah atau mengucek mata dengan tangan,
gunakan tissue bersih jika terpaksa.

b) Selama di tempat kerja
1) Saat tiba, segera mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir
2) Gunakan siku untuk membuka pintu
3) Bersihkan meja/area kerja dengan desinfektan
4) Upayakan tidak sering menyentuh fasilitas/peralatan yang dipakai
bersama di area kerja, gunakan handsanitizer
5) Tetap menjaga jarak dengan rekan kerja minimal 1 meter
6) Usahakan aliran udara dan sinar matahari masuk ke ruang kerja
7) Biasakan tidak berjabat tangan
8) Masker tetap digunakan
c) Saat tiba di rumah
1) Jangan bersentuhan dengan anggota keluarga sebelum membersihkan diri
(mandi dan mengganti pakaian kerja)
2) Cuci pakaian dan masker dengan deterjen. Masker sekali pakai, sebelum
dibuang robek dan basahi dengan desinfektan agar tidak mencemari
petugas pengelola sampah
3) Jika dirasa perlu bersihkan handphone, kacamata, tas dengan desinfektan

2. Tingkatkan daya tahan tubuh dengan konsumsi gizi seimbang, aktifitas fisik
minimal 30 menit perhari, istirahat cukup (tidur minimal 7 jam), berjemur di pagi
hari
3. Lebih berhati-hati apabila memiliki penyakit degeneratif seperti diabetes,
hipertensi,

gangguan

paru

dan

gangguan

ginjal

atau

kondisi

immunocompromised/penyakit autoimun dan kehamilan. Upayakan penyakit
degeneratif selalu dalam kondisi terkontrol.
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BAGAIMANA APABILA MENEMUKAN PEGAWAI TERKENA OTG, ODP, PDP ATAU
KONFIRMASI COVID-19??
Bila menemukan/mendapat informasi kalau pegawai memenuhi kriteria sebagai OTG,
ODP, PDP atau Konfirmasi COVID-19, maka:
1. Segera melaporkan dan berkoordinasi dengan Satgas Penanganan Covid 19 Poltekkes
Kemenkes Surabaya, selanjutnya dikoordinasikan dengan Puskesmas atau Dinas
Kesehatan Kota Surabaya, Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo, Bangkalan, Tuban,
Bojonegoro dan Magetan (Form 4)
2. Pegawai yang memenuhi kriteria OTG maka dilakukan pemeriksaan Rapid Tes (RT)
dengan tidak lanjut hasil pemeriksaan RT dapat dilihat pada tabel berikut:

No.
1

2

Hasil Rapid Test
Tindak Lanjut
Pemeriksaan Lanjutan
NEGATIF
(Tidak Lakukan karantina mandiri Kemudian
pemeriksaan
Reaktif)
dengan penerapan PHBS dan ulang pada hari ke-10.
Physical distancing (Form 5)
Jika hasil pemeriksaan
ulang hari ke-10 positif
maka
dilakukan
pemeriksaan
RT
PCR
sebanyak 2 kali selama 2
hari berturut turut di
fasyankes/laboratorium
yang ditunjuk Pemerintah.
POSITIF (Reaktif)
Lakukan karantina mandiri Dan
segera
lakukan
dengan penerapan PHBS dan pemeriksaan
konfirmasi
Physical distancing (Form 5)
dengan RT PCR sebanyak 2
kali selama 2 hari berturut
turut
di
fasyankes/laboratorium
yang ditunjuk Pemerintah.
Apabila
OTG
yang
terkonfirmasi
positif
menunjukkan gejala demam
(>38°C) atau batuk/ pilek/nyeri
tenggorokan selama masa
karantina,
maka
:
a. Jika gejala ringan dilakukan
isolasi diri di rumah selama
14 hari.
b. Jika gejala sedang dilakukan
isolasi di RS darurat.
8

c. Jika gejala berat dilakukan
isolasi di RS rujukan.

3. Pegawai yang memenuhi kiriteria ODP maka dilakukan pemeriksaan Rapid Tes (RT)
dengan tidak lanjut hasil pemeriksaan RT dapat dilihat pada tabel berikut:
No.
1

Hasil Rapid Test
NEGATIF

2

POSITIF

Tindak Lanjut
Pemeriksaan Lanjutan
Lakukan karantina mandiri Kemudian
pemeriksaan
dengan penerapan PHBS dan ulang pada hari ke-10.
Physical distancing (Form 5)
Jika hasil pemeriksaan
ulang hari ke-10 positif
maka
dilakukan
pemeriksaan
RT
PCR
sebanyak 2 kali selama 2
hari berturut turut di
fasyankes/laboratorium
yang ditunjuk Pemerintah.
Lakukan karantina mandiri Dan
segera
lakukan
dengan penerapan PHBS dan pemeriksaan
konfirmasi
Physical distancing (Form 5)
dengan RT PCR sebanyak 2
kali selama 2 hari berturut
turut
di
fasyankes/laboratorium
yang ditunjuk Pemerintah.
Apabila
ODP
yang
terkonfirmasi
positif
menunjukkan
gejala
perburukan,
maka
:
a. Jika gejala sedang dilakukan
isolasi di RS darurat.
(Demam >38°C, Sesak
napas ringan, batuk
menetap dan sakit
tenggorokan.
b.Jika gejala berat dilakukan
isolasi di RS rujukan
(Demam > 38°C yang
menetap ISPA berat/
pneumonia berat)

4. Pegawai yang memenuhi kriteria PDP harus segera dirujuk ke Rumah Sakit rujukan.
5. Selanjutnya harus dilakukan :
a. Identifikasi kontak di lingkungan tempat kerja yaitu mengidentifikasi orangorang/pegawai lain yang memiliki riwayat berinteraksi dengan pegawai ODP, PDP
9

atau konfirmasi positif dalam radius 1 meter sesuai pedoman pencegahan dan
pengendalian COVID-19, menggunakan formulir identifikasi kontak erat di
lingkungan kerja (Form 8).
b. Pegawai yang kontak dengan pegawai ODP, PDP atau konfirmasi positif
dikelompokkan menjadi 2 kelompok (Ring) berdasarkan di 14 hari terakhir
pegawai tersebut berkegiatan:
1) Ring 1 : Pegawai dan orang lain yang pernah berinteraksi langsung dalam
radius 1 meter dengan pegawai ODP, PDP atau konfirmasi positif
2) Ring 2 : Pegawai dan orang lain yang berada dalam 1 (satu) ruangan dengan
pegawai ODP, PDP atau konfirmasi positif
c. Terhadap pegawai yang telah teridentifikasi masuk dalam Ring 1 dan Ring 2
dilakukan pemeriksaan Rapid Tes dan karantina/isolasi mandiri (bekerja dari
rumah) dengan menerapkan PHBS dan Physical Distancing (Prosedur sesuai
dengan kriteria OTG di atas). Bila ada gejala segera melaporkan ke Tim satgas
Penanggulangan COVID-19 Poltekkes Kemenkes Surabaya sesuai yang ditunjuk
dalam Surat Edaran Direktur Poltekkes Kemenkes Surabaya.
d. Karantina mandiri dilakukan di rumah pegawai. Pelaksanaan karantina mandiri
(Form 9 dan Form 10).
e. Segera lakukan pembersihan dan desinfeksi pada ruangan/area kerja yang
terkontaminasi pegawai sakit ODP, PDP atau konfirmasi positif COVID-19.
1) Tutup ruangan/area kerja yang pernah digunakan oleh pegawai sakit selama
minimal 1 x 24 jam sebelum proses pembersihan dan desinfeksi dilakukan
untuk meminimalkan potensi terpajan droplet saluran pernafasan
2) Pembersihan dilakukan dengan melap semua area kerja pada permukaanpermukaan yang sering disentuh pegawai sakit dengan cairan desinfektan
(misalnya meja/area kerja, gagang pintu, pegangan tangga, kran air, dan lain
sebagainya)

10

3) Melakukan penyemprotan dengan cairan desinfeksi pada ruangan yang
terkontaminasi pegawai sakit (seperti ruang kerja, ruang rapat, toilet, ruang
ibadah, dan lain sebagainya).
4) Buka pintu dan jendela ke arah ruang terbuka untuk meningkatkan sirkulasi
udara di dalam tempat tersebut. Jika memungkinkan tunggu lagi selama 1 x 24
jam setelah proses pembersihan dan desinfeksi dilakukan.

IV. PENUTUP
Panduan pencegahan dan pengendalian corona virus disease 2019 (COVID-19) dalam
tatanan normal baru pada situasi pandemi di Poltekkes Kemenkes Surabaya dijadikan
sebagai pedoman bagi pegawai untuk membantu meningkatkan peran dan
kewaspadaannya dalam mengantisipasi penularan COVID-19 di lingkungan kerja serta
memberikan perlindungan seoptimal mungkin bagi kesehatan pegawai. Diharapkan
dengan keterlibatan semua pihak dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19 di
Poltekkes Kemenkes Surabaya dapat membantu meminimalkan dampak yang
ditimbulkan oleh COVID-19 terhadap keberlangsungan dunia kerja, dan secara makro
dapat berkontribusi menekan COVID-19 pada masyarakat, sehingga penyebaran COVID19 dapat dicegah dan dikendalikan dengan baik.
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LAMPIRAN-LAMPIRAN

Form 1
INSTRUMEN SELF ASSESSMENT
RISIKO COVID-19
Nama
: .................................
NIP
: .................................
Satuan kerja / Bagian
: .................................
Tanggal
: ...................................
Demi kesehatan dan keselamatan bersama di tempat kerja, anda harus JUJUR dalam menjawab
pertanyaan di bawah ini
Dalam 14 hari terakhir, apakah anda pernah mengalami hal hal berikut:
No.
1

2
3

4
5

6

0
1- 4
≥ 5

PERTANYAAN

YA

Apakah pernah keluar rumah/ tempat umum
(pasar, fasyankes, kerumunan orang, dan lain
lain ) ?
Apakah pernah menggunakan transportasi
umum ?
Apakah pernah melakukan perjalanan ke luar
kota/internasional?
(wilayah
yang
terjangkit/zona merah)
Apakah anda mengikuti kegiatan yang
melibatkan orang banyak ?
Apakah memiliki riwayat kontak erat dengan
orang yang dinyatakan ODP,PDP atau konfirm
COVID-19 (berjabat tangan, berbicara, berada
dalam satu ruangan/ satu rumah) ?
Apakah
pernah
mengalami
demam/
batuk/pilek/ sakit tenggorokan/sesak dalam 14
hari terakhir.
JUMLAH TOTAL

TIDAK

JIKA YA,
SKOR
1

JIKA TIDAK,
SKOR
0

1

0

1

0

1

0

5

0

5

0

: Risiko Kecil
: Risiko Sedang
: Risiko Besar

TINDAK LANJUT:
• Risiko besar, agar dilakukan investigasi dan tidak diperkenankan masuk bekerja. Pegawai
dilakukan pemeriksaan Rapid Tes oleh petugas kesehatan
• Risiko kecil - sedang, diperbolehkan masuk bekerja namun dilakukan pemeriksaan suhu di pintu
masuk tempat kerja. Apabila didapatkan suhu > 37,3°C agar dilakukan investigasi dan
pemeriksaan petugas kesehatan. Jika dipastikan tidak memenuhi kriteria OTG, ODP atau PDP
dapat masuk bekerja
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Form 2 A
ALUR TINDAK LANJUT HASIL SELF ASSESSMENT RISIKO COVID-19

HASIL SELF ASSESSMENT RISIKO COVID-19 (Yang dilakukan 1
(satu) hari sebelum masuk

RISIKO KECIL

RISIKO BESAR

Diperbolehkan
bekerja

Tidak
Diperbolehkan
bekerja

PEMERIKSAAN SUHU TUBUH DI PINTU
Dilakukan
pemeriksaan
Tidak
Rapid Tes
diperbolehkan
bekerja

Suhu > 37,3°C (Pengukuran
2x jarak 5 menit)

Tidak
diperbolehkan
bekerja

Investigasi dan pemeriksaan
kesehatan di Fasilitas
Kesehatan

Suhu < 37,3°C

DIIZINKAN
MASUK

Memenuhi kriteria
OTG, ODP atau PDP

Tidak memenuhi kriteria
OTG, ODP atau PDP

TIDAK
DIIZINKAN
MASUK

DIIZINKAN MASUK
DENGAN
PEMANTAUAN
KETAT
Membawa surat
keterangan hasil
pemeriksaan
kesehatan
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Form 2 B
PEMERIKSAAN SUHU BAGI TAMU

Suhu > 37,3°C (Pengukuran
2x jarak 5 menit)

Demam < 37,3 °C

Mengisi Form Self
Assesment

Risiko Besar

TIDAK DIIZINKAN
MASUK*
diminta untuk
melakukan
pemeriksaan ke
Fasyankes

TIDAK DIIZINKAN MASUK*
diminta untuk melakukan
pemeriksaan ke Fasyankes
Risiko Kecil Sedang

DIIZINKAN
MASUK

*) Keterangan :
• Pegawai : tidak diizinkan untuk bekerja, istirahat di rumah untuk karantina mandiri.
• Tamu : tidak diijinkan masuk tempat kerja lebih dalam lagi.
• Pengantar barang : barang ditinggalkan di ruangan depan, dilakukan desinfeksi pada
barang baru diteruskan ke penerima.
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Form 4
FORMULIR NOTIFIKASI PENEMUAN KASUS COVID-19 DI TEMPAT KERJA

Kepada Yth
Dinas Kesehatan .................
di Tempat

Bersama ini kami,
Nama
: Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Surabaya
Alamat
: Jl. Pucang Jajar Tengah No. 56 Surabaya
Tanggal
: ……………………
Melaporkan;
No.

Nama

No. NIK
(KTP)

Umur

Mengetahui,
Direktur Poltekkes Surabaya

drg. Bambang Hadi Sugito, M.Kes.
NIP. 19620429 199303 1 002
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Alamat Rumah

Status
(OTG/ODP/PDP
/Konfirm)

Form 5
LEMBAR KESEDIAAN KARANTINA/ISOLASI MANDIRI
(PERAWATAN DI RUMAH)

Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama
Umur
JenisKelamin
Nomor HP
Alamat

:
:
:
:
:

Menyatakan bersedia untuk dilakukan tindakan karantina/isolasi mandiri (perawatan di rumah)
selama 14 hari dan akan mematuhi segala aturan/protokol yang ditetapkan oleh Pemerintah
sampai tindakan ini dinyatakan berakhir.
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

……, …………………………….2020

Petugas kesehatan,

Yang membuat pernyataan

(

(

)

Mengetahui,
Direktur Poltekkes Surabaya

drg. Bambang Hadi Sugito, M.Kes.
NIP. 19620429 199303 1 002
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Form 8

FORMULIR IDENTIFIKASI KONTAK ERAT / OTG (CONTACT IDENTIFICATION) DI LINGKUNGAN KERJA

Tanggal

Hari

Ring 1

Hari

Ring 2

Ring 1

HARI .. ONSET TIMBUL
GEJALA
Ring 1

Ring 1

Ring 2

HARI .. HARI TERAKHIR
BERKEGIATAN DI TEMPAT
KERJA
Ring 1
Ring 2

Tempat/Ruangan
/Area Kerja Yang
Dikunjungi
Orang/Kontak

Ring 1 : Pekerja dan orang lain yang pernah berinteraksi dalam radius 1 meter dengan pekerja ODP, PDP atau konfirmasi positif.
Ring 2 : Pekerja dan orang lain yang berada dalam 1 ruangan dengan pekerja ODP, PDP atau konfirmasi positif
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Form 9

FORM PEMANTAUAN MANDIRI PADA KARANTINA/ISOLASI MANDIRI
(Self Monitoring)

Nama
Tanggal Pemeriksaan Pertama
Status COVID – 19
Riwayat Kontak

No.

Keluhan/Gejala
1

1

Demam

2

Batuk

3

Pilek

4

Nyeri
tenggorokan
Sesak/sulit
bernafas

5

:
:
:
:

2

3

4

5

6

Suhu
pagi
Suhu
sore
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7

HARI
8

9

10

11

12

13
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Form 10

YANG HARUS DILAKUKAN PEGAWAI SAAT MELAKUKAN KARANTINA /ISOLASI MANDIRI

1. Tinggal di rumah, dan jangan keluar rumah.
2. Gunakan kamar terpisah di rumah dari anggota keluarga lainnya jika memungkinkan,
upayakan menjaga jarak setidaknya 1 meter dari anggota keluarga lain.
3. Gunakan selalu masker selama masa karantina/isolasi mandiri.
4. Lakukan pengukuran suhu harian dan observasi gejala klinis seperti batuk atau kesulitan
bernapas.
5. Hindari pemakaian bersama peralatan makan (piring, sendok, garpu, gelas), dan
perlengkapan mandi (handuk, sikat gigi, gayung) dan linen/seprai.
6. Terapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dengan mengkonsumsi makanan
bergizi, melakukan kebersihan tangan rutin, mencuci tangan dengan sabun dan air
mengalir serta keringkan, lakukan etika batuk/bersin.
7. Berada di ruang terbuka dan berjemur di bawah sinar matahari setiap pagi.
8. Jaga kebersihan rumah dengan cairan desinfektan.
9. Jika timbul gejala atau mengalami perburukan segera melakukan pemeriksaan ke fasilitas
pelayanan kesehatan terdekat.
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