
6) Manajemen cairan konservatif untuk pasien ARDS tanpa hipoperfusi jaringan.

Hal ini sangat direkomendasikan karena dapat mempersingkat penggunaan

ventilator.

7) Pada pasien dengan ARDS sedang atau berat disarankan menggunakan

PEEP lebih tinggi dibandingkan PEEP rendah

Titrasi PEEP diperlukan dengan mempertimbangkan manfaat (mengurangi

atelektrauma dan meningkatkan rekrutmen alveolar) dan risiko (tekanan

berlebih pada akhir inspirasi yang menyebabkan cedera parenkim paru dan

resistensi vaskuler pulmoner yang lebih tinggi). Untuk memandu tikasi PEEP

berdasarkan pada FiO2 yang diperlukan untuk mempertahankan SpO2.

lntervensi recruitment manoueuvers (RMs) dilakukan secara berkala dengan

CPAP yang tinggi [30-40 cm H2O], peningkatan PEEP yang progresif dengan

tekanan driving yang konstan, atau tekanan driving yang tinggi dengan

mempertimbangkan manfaat dan risiko.

8) Pada pasien ARDS sedang-berat (td2lFio2 <150) tidak dianjurkan secara rutin

menggunakan obat pelumpuh otot.

9) Pada fasilitas pelayanan kesehatan yang memiliki Expeftise in Extra Corporal

Lite Support (ECLS), dapat dipertimbangkan penggunaannya ketika menerima

rujukan pasien dengan hipoksemi refraher meskipun sudah mendapat /ung

p rotectiv e ve ntil ation.

Saat ini belum ada pedoman yang merekomendasikan penggunaan ECLS

pada pasien ARDS, namun ada penelitian bahwa ECLS kemungkinan dapat

mengurangi risiko kematian.

10) Hindari terputusnya hubungan ventilasl mekanik dengan pasien karena dapat

mengakibatkan hilangnya PEEP dan ateleKasis. Gunakan sistem closed

sustion kateter dan klem endotrakeal tube ketika terputusnya hubungan

ventilasi mekanik dan pasien (misalnya, ketika pemindahan ke ventilasi

mekanik yang portabel).

b. Manajemen Syok Septik

1) Kenali tanda syok septik

a) Pasien dewasa: hipotensi yang menetap meskipun sudah dilakukan

resusitasi cairan dan membutuhkan vasopresor untuk mempertahankan

MAP >65 mmHg dan kadar laktat serum> 2 mmol/L.

b) Pasien anak: hipotensi (Tekanan Darah Sistolik (TDS) < persentil 5 atau

>2 standar deviasi (SD) di bawah normal usia) atau terdapat 2-3 gejala

dan tanda berikut: perubahan status mental/ kesadaran; takikardia atau

bradikardia (HR <90 x/menit atau >160 x/menit pada bayi dan HR

<7Oxlmenit atau >150 x/menit pada anak); waktu pengisian kembali

kapiler yang memanjang (>2 detik) atau vasodilatasi hangat dengan
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bounding pulse; takipnea; mottled skin atau ruam petekie atau purpura;

peningkatan laklat; oliguria; hipertermia atau hipotermia.

Keterangan: Apabila tidak ada pemeriksaan laktat, gunakan MAP dan

tanda klinis gangguan perfusi untuk deteksi syok. Perawatan standar

meliputi deteksi dini dan tatalaksana dalam I jam; terapi antimikroba dan

pemberian cairan dan vasopresor untuk hipotensi. Penggunaan kateter

vena dan artefi berdasarkan ketersediaan dan kebutuhan pasien.

2) Resusitasi syok septik pada dewasa: berikan cairan kristaloid isotonik 30

mlikg.

3) Resusitasi syok septik pada anak-anak: pada awal berikan bolus cepat 20

ml/kg kemudian tingkatkan hingga 40-60 ml/kg dalam 1 jam pertama.

4) Jangan gunakan kristaloid hipotonik, kanji, atau gelatin untuk resusitasi.

5) Resusitasi cairan dapat mengakibatkan kelebihan cairan dan gagal napas. Jika

tidak ada respon te*radap pemberian cairan dan muncul tanda{anda

kelebihan cairan (seperti distensi vena jugularis, ronki basah halus pada

auskultasi paru, gambaran edema paru pada foto toraks, atau hepatomegali

pada anak-anak) maka kurangi atau hentikan pemberian cairan.

a) Kristaloid yang diberikan berupa salin normal dan Ringer laktat.

Penentuan kebutuhan cairan untuk bolus tambahan (250-1000 ml pada

orang dewasa atau 10-20 ml/kg pada anak-anak) berdasarkan respons

klinis dan target perfusi. Target perfusi meliputi MAP >65 mmHg atau

target sesuai usia pada anak-anak, produksi urin (>0,5 mukg/jam pada

orang dewasa, 1 ml/kg/jam pada anak-anak), dan menghilangnya moftled

skin, perbaikan waktu pengisian kembali kapiler, pulihnya kesadaran, dan

turunnya kadar laKat.

b) Pemberian resusitasi dengan kanji lebih meningkatkan risiko kematian dan

acute kidney injury (AKl) dibandingkan dengan pemberian kristaloid.

Cairan hipotonik kurang efektif dalam meningkatkan volume intravaskular

dibandingkan dengan cairan isotonik. Surviving Sepsrs menyebutkan

albumin dapat digunakan untuk resusitasi ketika pasien membutuhkan

kristaloid yang cukup banyak, tetapi rekomendasi ini belum memiliki bukti

yang cukup (low quality 6vidence).

6) Vasopresor diberikan ketika syok tetap berlangsung meskipun sudah diberikan

resusitasi cairan yang cukup. Pada orang dewasa target ayval tekanan darah

adalah MAP >65 mmHg dan pada anak disesuaikan dengan usia.

7) Jika kateter vena sentral tidak tersedia, vasopresor dapat diberikan melalui

intravena perifer, tetapi gunakan vena yang besar dan pantau dengan cermat

tanda-tanda ekstravasasi dan nekrosis jaringan lokal. Jika ekstravasasi terjadi,

hentikan infus. Vasopresor juga dapat diberikan melalui jarum intraoseus.
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Pertimbangkan pemberian obat inotrop (seperti dobutamine) jika perfusi tetap

buruk dan terjadi disfungsi jantung meskipun tekanan darah sudah mencapai

target MAP dengan resusitasi cairan dan vasopresor.

a) Vasopresor (yailu norepinefrin, epinefrin, vasopresin, dan dopamin) paling

aman diberikan melalui kateter vena sentral tetapi dapat pula diberikan

melalui vena perifer dan jarum intraoseus. Pantau tekanan darah sesering

mungkin dan titrasi vasopressor hingga dosis minimum yang diperlukan

untuk mempertahankan perfusi dan mencegah timbulnya efek samping.

b) Norepinefrin dianggap sebagai lini pertama pada pasiendewasa; epinefrin

atau vasopresin dapat ditambahkan untuk mencapai target MAP_

Dopamine hanya diberikan untuk pasien bradikardia atau pasien dengan

risiko rendah terjadinya takiaritmia. Pada anak-anak dengan cold shock

(lebih sering), epinef n dianggap sebagai lini pertama, sedangkan

norepinefrin digunakan pada pasien dengan warm shock (lebih jarang).

E. PencegahanKomplikasi

Terapkan tindakan berikut untuk mencegah komplikasi pada pasien dengan gejala berav

kritis terdapat pada tabel 4.4 dibawah

Tabel 4.4. Pencegahan Kompikasi

Antisipasi

Dampak

Tindakan

Mengurangi lamanya had

penggunaan ventilasi mekanik

invasif (lMV)

Protokol penyapihan meliputi penilaian harian

kesiapan untuk bemapas spontan.

Lakukan pemberian sedasi berkala atau kontinyu

yang minimal, titrasi untuk mencapai target khusus

(walaupun begitu sedasi ringan merupakan kontra

indikasi) atau dengan interupsi harian dari

pemberian infus sedasi kontinyu.
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Pasien dengan status Suspek alau Probabel yang dicurigai sebagai

COVID-1g dengan kriteria sakit ringan, sakit sedang, sakit berat atau

kondisi kritis ditatalaksana seperti pasien terkonfirmasi COVID-19 sampai

terbukti bukan COVID-19
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Mengurangi terjadinya

v e ntil ato r- as soci ate d

pneumonia (Y AP)

lntubasi oral adalah lebih baik daripada intubasi

nasal pada remaja dan dewasa.

Perlahankan pasien dalam posisi semr-recumbent

(naikkan posisi kepala pasien sehingga membenluk

sudut 30- 450).

Gunakan sistem c/osed suctioning, kuras dan buang

kondensat dalam pipa secara periodik

Setiap pasien menggunakan sirkuit ventilator yang

baru; pergantian sirkuit dilakukan hanya jika kotor

atau rusak.

Ganti alat heat moisturc exchanger (HME) jika tidak

berfungsi, ketika kotor atau setiap 5-7 hari.

Mengurangi terjadinya

tromboemboli vena

Gunakan obat profilaksis (low molecular-weight

hepain, bila tersedia atau heparin 5000 unit

subkutan dua kali sehari) pada pasien remaja dan

dewasa bila tidak ada kontra indikasi.

Bila terdapat kontra indikasi, gunakan perangkat

prolilaksis mekanik seperti lhtermrte n pneumatic

comprcssion device.

Mengurangi terjadinya

infeksi terkait catheter-

related bladstream

Gunakan checklist sederhana pada pemasangan

kateter lV sebagai pengingat untuk setiap langkah

yang diperlukan agar pemasangan tetap steril dan

adanya pengingat setiap harinya untuk melepas

kateter jika tidak dipedukan

Mengurangi terjadinya

ulkus karena tekanan

Mengurangi terjadinya

stres ulcer dan

pendarahan saluran

pencernaan

Posisi pasien miring ke kiri-kanan bergantian setiap

dua jam

Berikan nutrisi enteral dini (dalam waktu 24-48 jam

pertama)

Berikan histamin-2 receptor blocker atau proton-

pump inhibitors. Faktor risiko yang perlu diperhatikan

untuk terjadinya perdarahan saluran pencernaan

termasuk pemakaian ventilasi mekanik >48 jam,

koagulopati, terapi sulih ginjal, penyakit hati,

komorbid ganda, dan skor gagal organ yang tinggi

Mengurangi terjadinya

kelemahan akibat

perawatan di lcu
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Mobilisasi dini apabila aman untuk dilakukan.
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F. Pengobatan SpesifikAntiCOVlD-19

Sampai saat ini belum ada pengobatan spesifik anti-COVID-19 yang direkomendasikan

untuk pasien konfirmasi COVID-I9.Dapat dipertimbangkan untuk diberikan suplemen

meskipun evidence belum menunjukkan hasil yang meyakinkan.

G. Evaluasi Akhir Status Klinis Pasien COVID-i9

Evaluasi status klinis pasien yang dilakukan oleh FKTP atau rumah sakil antara lain:

1 . Selesailsolasi

Kriteria pasien konfirmasi yang dinyatakan selesai isolasi, sebagai berikut:

a. Kasus konfirmasi tanpa gejala (asimptomatik)

Pasien konfirmasi asimptomatik tidak dilakukan pemeriksaan follow up RT-PCR.

Dinyatakan selesai isolasi apabila sudah menjalani isolasi mandiri selama',l0 hari

sejak pengambilan spesimen diagnosis konfirmasi.

b. Kasus konfirmasi dengan gejala ringan dan gejalasedang

Pasien konfirmasi dengan gejala ringan dan gejala sedang tidak dilakukan

pemeriksaan follow up RT-PCR. Dinyatakan selesai isolasi harus dihitung 10 hari

sejak tanggal onset dengan ditambah minimal 3 hari setelah tidak lagi

menunjukkan gejala demam dan gangguan pernapasan.

c. Kasus konfirmasi dengan gejala beraVkritis yang dirawat di rumahsakit

1) Kasus konfirmasi dengan gejala beraU kritis yang dirawat di rumah sakit

dinyatakan selesai isolasi apabila telah mendapatkan hasil pemeriksaan follow

up RT-PCR 1 kali negatif ditambah minimal 3 hari tidak lagi menunjukkan

gejala demam dan gangguan pernapasan.

2) Dalam hal pemeriksaan follow up RT-PCR tidak dapat dilakukan, maka pasien

kasus konfirmasi dengan gejala beraU kritis yang dirawat di rumah sakit yang

sudah menjalani isolasi selama 10 hari sejak onset dengan ditambah minimal

3 hari tidak lagi menunjukkan gejala demam dan gangguan pemapasan,

dinyatakan selesai isolasi, dan dapat dialih rawat non isolasi atau dipulangkan

2. Alih Rawat Non lsolasi

Proses alih rawat ke ruangan non isolasi diperuntukkan untuk pasien yang sudah

memenuhi kriteria selesai isolasi tetapi masih memedukan perawatan lanjutan untuk

kondisi tertentu yang terkait dengan komorbid, co-insiden, dan komplikasi. Proses alih

rawat diputuskan berdasarkan hasil assessmen klinis yang dilakukan oleh DPJP sesuai

standar pelayanan dan/atau standar prosedur operasional. Pasien tersebut sudah

dinyatakan sembuh dari COVID- t9.

3. Sembuh

Pasien konfirmasi tanpa gejala, gejala ringan, gejala sedang, dan gejala

beraUkritis dinyatakan sembuh apabila telah memenuhi kriteria selesai isolasi dan

dikeluarkan surat pernyataan selesai pemantauan, berdasarkan penilaian dokter di

fasyankes tempat dilakukan pemantauan atau oleh DPJP.
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Pasien konfirmasi dengan gejala beraUkritis dimungkinkan memiliki hasil

pemeriksaan follow up RT-PCR persisten positif, karena pemeriksaan RT-PCR masih

dapat mendeteksi bagian tubuh virus COVID-19 walaupun virus sudah tidak ahif lagi

(tidak menularkan lagi). Terhadap pasien tersebut, maka penenluan sembuh

berdasarkan hasil assessmen yang dilakukan oleh DPJP

4. Pemulangan Pasien

Pasien dapat dipulangkan dari perawatan di rumah sakit, bila memenuhi kriteria selesai

isolasi dan memenuhi kriteria klinis sebagai berikut:

a. Hasil assesmen klinis menyeluruh termasuk diantaranya gambaran radiologis

menunjukkan perbaikan, pemeriksaan darah menunjukan perbaikan, yang

dilakukan oleh DPJP menyatakan pasien diperbolehkan untuk pulang.

b. Tidak ada tindakan/ peENatan yang dibutuhkan oleh pasien, baik terkait sakit

COVID-19 ataupun masalah kesehatan lain yang dialami pasien.

DPJP perlu mempertimbangkan waktu kunjungan kembali pasien dalam rangka

masa pemulihan.

Khusus pasien konfirmasi dengan gejala berau kritis yang sudah dipulangkan tetap

melakukan isolasi mandiri minimal 7 hari dalam rangka pemulihan dan

kewaspadaan terhadap munculnya gejala COVID-19, dan secara konsisten

menerapkan protokol kesehatan.

5. Pindah ke RS Rujukan

Pindah ke RS Rujukan apabila pasien memerlukan rujukan ke RS laindengan alasan

yang lerkait dengan tatalaksana COVID-19. Pelaporan hasil akhir status pasien selesai

isolasi, sembuh, meninggal, dilaporkan ke dinas kesehatan kabupaten/ kota setempat

oleh RS pertama yang merawat

6. Meninggal

a. Meninggal di rumah sakit selama perawatan COVID-1g pasien konfirmasi atau

probable maka pemulasaraan jenazah diberlakukan tatalaksana COVID-1 9.

b. Meninggal di luar rumah sakiU Death on Anival (DOA)

Bila pasien memiliki riwayat kontak erat dengan orang/ pasien terkonfirmasi

COVID-1 I maka pemulasaraan jenazah diberlakukan tatalaksana COVI D-1 9.

Ketentuan mengenai terapi dan penatalaksanaan klinis pasien COVID-19 serta evaluasi

akhir di atas berlaku juga untuk pasien dengan status kasus probable.
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.BAB V

PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN INFEKSI PEMULASARAN JENAZAH

A. Pencegahan dan Pengendalian lnfeksi unfuk Pemulasaraan Jenazah

Jenazah pasien dengan COVID-19 perlu dikelola dengan Etis dan layak sesuai dengan

agama, nilai, norma dan budaya. Prinsip utama dalam memberikan pelayanan ini adalah

seluruh petugas wajib menjalankan kewaspadaan standar dan didukung dengan sarana

prasarana yang memadai.

Kriteria jenazah pasien:

. Jenazah suspek dari dalam rumah sakit sebelum keluar hasilswab.

o Jenazah pasien dari dalam rumah sakit yang telah ditetapkan sebagai kasus

p rcb ab I elkontumasi COVI D- 1 9.

. Jenazah dari luar rumah sakit, dengan riwayat yang memenuhi kriteria probablel

konfirmasi COVID-1g. Hal ini termasuk pasien DOA (Death on Anival) rujukan dari

rumah sakit lain.

a. Kewaspadaan saat menerima jenazah dari ruangan dengan kasus suspV probablel

konfirmasi (+) COVID-19 antara lain:

1) Menggunakan APD yang sesuai selama berkontak dengan jenazah.

2) Kebersihan tangan sebelum dan sesudah kontak denganjenazah.

3) Dekontaminasi lingkungan termasuk seluruh permukaan benda dan alat dengan

desinfektan.

4) Kewaspadaan terhadap transmisi harus dilakukan terhadap prosedur yang

menimbulkan aerosol

5) Menyiapkan plastik pembungkus atau kantong jenazah yang kedap air untuk

pemindahan jenazah.

b. Pelayanan jenazah untuk pasien yang terinfeksi COVID-19:

1) Persiapan petugas yang menangani jenazah.

2) Pasien yang terinfeksi dengan COVID-1 9.

3) Petugas yang mempersiapkan jenazah harus menerapkan PPI seperti

kewaspadaan standar, termasuk kebersihan tangan sebelum dan sesudah

bersentuhan dengan jenazah, dan lingkungan.

4) Pastikan petugas yang berinteraksi dengan jenazah menggunakan APD

sesuairisiko.

5) Pastikan petugas telah mengikuti pelatihan penggunaan APD, tata cara

pemakaian dan pelepasan, serta membuangnya pada tempat yang telah

ditetapkan.

c. Penanganan jenazah di ruang rawat sebelum ditransfer ke kamar jenazah rumah sakit

1) Tindakan swab nasofaring atau pengambilan sampel lainnya bila diperlukan

dilakukan oleh petugas yang ditunjuk di ruang perawatan sebelum jenazah

dijemput oleh petugas kamarjenazah.
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2) Jenazah ditutup/ disumpal lubang hidung dan mulut menggunakan kapas, hingga

dipastikan tidak ada cairan yang keluar.

3) Bila ada luka akibat tindakan medis, maka dilakukan penutupan dengan plester

kedap air.

4) Petugas kamarjenazah yang akan menjemput jenazah, membawa

a) Alat pelindung diri (APD) berupa: masker bedah, gogglel kaca mata

pelindung, apron plastik, dan sarung tangan non steril.

b) Kantong jenazah. Bila tidak tersedia kantong jenazah, disiapkan plastik

pembungkus.

c) Brankarjenazah dengan tutup yang dapat dikunci

5) Sebelum petugas memindahkan jenazah dari tempat tidur perawatan ke brankar

jenazah, dipastikan bahwa lubang hidung dan mulut sudah tertutup serta luka-

luka akibat tindakan medis sudah tertutup plester kedap air, lalu dimasukkan ke

dalam kantong jenazah atau dibungkus dengan plastik pembungkus. Kantong

jenazah harus tertutup sempurna.

6) Setelah itu jenazah dapat dipindahkan ke brankar jenazah, lalu brankar ditutup

dan dikunci rapat.

7) Semua APD yang digunakan selama proses pemindahan jenazah dibuka dan

dibuang di ruang perawatan.

8) Jenazah dipindahkan ke kamar jenazah. Selama perjalanan, petugas tetap

menggunakan masker bedah.

9) Surat Keterangan Kematian atau Sertifikat Medis Penyebab Kematian (SMPK)

dibuat oleh dokter yang merawat dengan melingkari jenis penyakit penyebab

kematian sebagai penyakit menular sebagaimana formulir terlampir.

10) Jenazah hanya dipindahkan dari brankar jenazah ke meja pemulasaraan jenazah

di kamarjenazah oleh petugas yang menggunakan APD lengkap.

d. Pemulasaraan jenazah di kamar jenazah

1) Jenazah yang masuk dalam lingkup pedoman ini dianjurkan dengan sangat untuk

dipulasara di kamar jenazah.

2) Tindakan pemandian jenazah hanya dilakukan setelah tindakan desinfeksi.

3) Petugas pemandi jenazah menggunakan APD standar.

4) Petugas pemandi jenazah dibatasi hanya sebanyak dua orang. Keluarga yang

hendak membantu memandikan jenazah hendaknya juga dibatasi serta

menggunakan APD sebagaimana petugas pemandi jenazah.

5) Jenazah dimandikan sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianutnya.

6) Setelah jenazah dimandikan dan dikafankan/ diberi pakaian, jenazah dimasukkan

ke dalam kantong jenazah atau dibungkus dengan plastik dan diikat rapat.

7) Bila diperlukan petijenazah, maka dilakukan cara berikut: jenazah dimasukkan ke

dalam peti jenazah dan ditutup rapat; pinggiran peti disegel dengan sealanU

silikon; dan dipaku/ disekrup sebanyak 4-6 titik dengan jarak masing-masing 20
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cm. Peti jenazah yang terbuat dari kayu harus kuat, rapat, dan ketebalan peti

minimal 3cm.

e. Desinfeksi jenazah di kamar.ienazah

1) Petugas kamar jenazah harus memberikan penjelasan kepada keluarga

mengenai tata laksana pada jenazah yang meninggal dengan penyakit menular,

terutama pada kondisi pandemi COVID- 19.

2) Pemulasaraan jenazah dengan penyakit menular atau sepatutnya diduga

meninggal karena penyakit menular harus dilakukan desinfeksi terlebih dahulu.

3) Desinfeksi jenazah dilakukan oleh tenaga yang memiliki kompetensi untuk itu,

yaitu: dokter spesialis forensik dan medikolegal dan teknisi forensik dengan

menggunakan APD lengkap:

a) Shoe cover alau sepatu boots.

b) Apron. Apron gaun lebih diutamakan.

c) Masker N-95.

d) Penutup kepala atau headcap.

e) Goggle atau faceshield.

f) sarung tangan nonsteril.

4) Bahan desinfeksi jenazah dengan penyakit menular menggunakan larutan

formaldehyde 10olo atau lebih dengan paparan minimal 30 menit dengan teknik

intraarterial (bila memungkinkan), intrakavitas dan permukaan saluran

pernapasan. Setelah dilakukan tindakan desinfeksi, dipastikan tidak ada cairan

yang menetes atau keluar dari lubang-lubang tubuh. Bila terdapat penolakan

penggunaan formaldehyde, maka dapat dipertimbangkan penggunaan klorin

dengan pengenceran 1 :9 atau '1 :10 untuk teknik intrakavitas dan permukaan

saluran napas.

5) Semua lubang hidung dan mulut ditutup/ disumpal dengan kapas hingga

dipastikan tidak ada cairan yang keluar.

6) Pada jenazah yang masuk dalam kriteria mati tidak wajar, maka desinfeksi

jenazah dilakukan setelah prosedur forensik selesai dilaksanakan.

f. Prosedur otopsi jenazah bila dibutuhkan

1) Otopsi jenazah dengan suspek atau konfirmasi COVID-1g harus dilakukan di

ruang isolasi Infeksi airborne yaitu dengan tekanan negatif di sekitar areanya, dan

mempunyai pertukaran udara minimal 12ACH.

2) Pengambilan spesimen berupa nasopharingeal swab pada pasien yang telah

meninggal dengan curiga atau konfirmasi COVID-19 tetap memerlukan

penggunaan APD yang sesuai dengan risiko penularan, minimum APD yang

digunakan adalah:

a) Sarung tangan nitrile non steril. Bila ada kemungkinan mempunyai risiko

mengenai luka, tertusuk dapat menambahkan sarung tangan tebal diatas

sarung tangan tersebut

qxoa S!'t q$tCmgfitl.9r anN $ttgqJ{anq${ CWVJ\$AIN)S aIM,Afi 20 le (Cotla-le)
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b) Gaun

c) Apron

d) Respirator (N95 atau >tinggi)

e) Pelindung mata (googles) atau pelindung wajah (faceshieldl

f) Pelindung kepala,

g) Sepatu pelindung atau boots

3) Diperlukan kehati-hatian dalam pelepasan APD untuk mencegah kontaminasi ke

diri sendiri. Penggunaan dan pelepasan APD dilakukan sesuai dengan petunjuk

teknis APD dalam menghadapi wabah COVID-19. APD yang sudah digunakan

bila disposibel dibuang di kantong infeksius, sedangkan APD yang /euse harus

dibersihkan dulu dengan sabun sebelum dimasukan dalam wadah limbah.

Selanjutnya lakukan kebersihan tangan.

g. Layanan kedukaan

1) Setiap orang diharapkan dapat melakukan ibadah sesuai dengan agama dan

kepercayaan yang dianutnya

2) Persemayaman jenazah dalam waktu lama sangat tidak dianjurkan untuk

mencegah penularan penyakit maupun penyebaran penyakit antar pelayat.

3) Jenazah yang disemayamkan di ruang duka, harus telah dilakukan tindakan

desinfeksi dan dimasukkan ke dalam peti jenazah serta tidak dibuka kembali.

4) Untuk menghindari kerumunan yang berpotensi sulitnya melakukan physical

distancing, disarankan agar keluarga yang hendak melayat tidak lebih dari 30

orang. Pertimbangan untuk hal ini adalah mencegah penyebaran antar pelayat.

5) Jenazah hendaknya disegerakan untuk dikubur atau dikremasi sesuai dengan

agama dan kepercayaan yang dianutnya dalam waKu tidak lebih dati 24 jam.

6) Setelah diberangkatkan dari rumah sakit, jenazah hendaknya langsung menuju

Iokasi penguburan/ krematorium untuk dimakamkan atau dikremasi. Sangat tidak

dianjurkan untuk disemayamkan lagi di rumah atau tempat ibadah lainnya

h. Pengantaran jenazah dari rumah sakit kepemakaman

1) Transportasi jenazah dari rumah sakit ke tempat pemakaman dapat melalui darat

menggunakan mobil jenazah.

2) Jenazah yang akan ditransportasikan sudah menjalani prosedur desinfeksi dan

telah dimasukkan ke dalam kantong jenazah atau dibungkus dengan plastik yang

diikat rapat, serta ditutup semua lubangJubang tubuh.

i. Pemakaman

Beberapa ketentuan dalam pemakaman sebagai berikut:

1) Pemakaman jenazah dilakukan segera mungkin dengan melibatkan pihak RS

dan dinas pertamanan.

2) Pelayat yang menghadiri pemakaman tetap menjaga jarak sehingga jarak aman

minimal 2 meter

3) Penguburan dapat dilakukan di pemakaman umum
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4) Penguburan beberapa jenazah dalam satu liang kubur dibolehkan pada kondisi

darurat.

5) Pemakaman dapat dihadiri oleh keluarga dekat dengan tetap memperhatikan

physical distancing dengan jarak minimal 2 meter, maupun kewaspadaan

standar. Setiap individu pelayau keluarga yang menunjukkan gejala COVID-19

tidak boleh hadir

6) Jenazah yang menggunakan peti, harus dipastikan peti tersebut telah ditutup

dengan erat.

7l Penguburan jenazah dengan cara memasukkan jenazah bersama peti kedalam

liang kubur tanpa harus membuka peti, plastik dan kain kafan

8) Petugas pemakaman harus menggunakan APD standar terdiri dari masker bedah

dan sarung tangan tebal. APD yang telah digunakan merupakan limbah medis

yang harus dilakukan pengelolaan sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Desinfeksi Lingkungan

1) Alat medis yang telah digunakan, didesinfeksi sesuai prosedur desinfeksi di

rumah sakit.

2) Langkahiangkah desinfeksi lingkungan,sebagai berikut:

a). Cairan yang digunakan untuk desinfeksi lingkungan yaitu: alkohol 7Oo/o alau

klorin dengan pengenceranl :50.

b). Petugas yang melakukan desinfeksi lingkungan menggunakan APD lengkap.

c). Desinfeksi dilakukan pada daerah-daerah yang terpapar, sebagai berikut:

* Meja pemeriksaan

* Meja tulis

* Punggung kursi

* Keyboard komputer

.!. Gagang pintu

* Lantai dan dinding ruangan

.3 Brankar jenazah

* Tombol lift

* Permukaan dalam mobil jenazah

d). Desinfeksi ruangan dilakukan seminggu sekali.

e). Desinfeksi permukaan brankar, meja pemeriksaan, permukaan dalam mobil

jenazah dan seluruh permukaan yang berkontak dengan jenazah, dilakukan

setiap selesai digunakan.

0 Desinfeksi alalalat yang tidak berkontak langsung dengan jenazah,

dilakukan satu kali sehari.

g). Desinfeksi mobil jenazah dilakukan dengan cairan desinfektan secara

menyeluruh ke permukaan dalam mobil jenazah.
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Tabel 5-1 APD yang Digunakan dalam Proses Pemulasaraan Jenazah

Sumber: (PAHO, WHO, Dead body management in the context of the novel
co ro n aviru s (CO V I D- 1 9), 2O2O)

Penanganan jenazah

diruang isolasi

Memindahkan

jenazah dari ruang

rawaU ruang isolasi

Pemulasaraani

perawatan jenazah

Otopsi jenazah

Petugas pemakaman

Prosedur
Hand

Hygiene

Sarung

Tangan

Masker

Bedah

Respirator/

N.95

Gown

Tangan

Panjang

Kedap Air

Face

Shield
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BAB. VI

ZONASI DAN ALAT PELINDUNG DIRI

A. Zona Risiko Pandemi COVIO-19 di RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro

Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Nomor :

HK.02.03/11.1/647212020 Tanggal 21 Apil 2020 dibagi menjadi empat Zona, seperti terlihat

pada gambar 6.'l , yaitu:

1 . Zona Merah

Zona merah merupakan zona yang sangat berbahaya, karena terdapat pasien dengan

penyakit menular/ COVID-19, adapun yang termasuk zona merah :

a. Rawat inap lsolasi PIE 9 (Penyakit menular lnfeksi)

b. Rawat jalan PIE

c. Rawat inap Teratai

d. IGD

E. ICU

f. HD

S Rawat lnap Edelweis

h. Rawat lnap Mawar

i. Rawat lnap Aster

2. Zona Kuning

Zona Kuning merupakan zona dimana terdapal pasien rawat inap yang kemungkinan

masih ada yg belum terdeteksi ada penyakit menular/ COVID-19, adapun yang termasuk

zona kuning :

a. Rawat inap Dahlia

b. Rawat inap Melati

c. Rawat inap Kenanga

d. Rawat inap Menur

e. Rawat inap Lily

f. Rawat inap PICU/NICU

S Rawat inap ICCU

3. Zona Abu-abu

Zona Abu - abu merupakan zona dimana ada potensi pasien dengan penyakit menular

tapi kecil, karena bertemunya petugas dengan pasien lebih sedikit dibanding dengan

yang rawat inap. Adapun yang termasuk zona abu-abu :

a. lnstalasi Radiologi

b. lnstalasi Rehabilitasi Medik

c. Lab.Mikrobiologi

d. Lab Klinik

e. Lab PA

f. Kamar Jenazah
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g. Sanitasi

h. Farmasi/ apotik

i. Kendaraan

j. lnstalasi Laundry

4. Zona Htau

Zona hijau merupakan zona dimana tidak terdapat pasien. Adapun yang termasuk zona

hijau adalah seluruh area perkantoran.

Tujuan Pembagian Zona ini adalah :

1. Sebagai acuan dalam pemetaan/ zona aman dan tidak aman agar semua mengetahui

dan menjadi waspada saat memasuki atau melewati zona-zona tersebut.

2. Untuk meningkatkan mutu pelayanan dan keselamatan Pasien, Pendamping Pasien,

Tamu Rumah Sakit, Masyarakat sekitar dan Pekerja Rumah Sakil.

Gambar 6.'1. Zona RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten

Pembagian Zonasi juga diterapkan pada ruang rawat isolasi Nusa lndah, seperti yang

terlihat gambar 6.2.
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B. Alat Pelindung Diri Tenaga Medis

Semua Civitas Hospitalia RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten sudah ditentukan

penggunaan APD sesuai zonasi wilayah kerja. Protokol Kesehatan pun wajib dilakukan,

meliputi:

r Melakukan kebesihan tangan 6langkah dan 5 saat atau sesering mungkin

o Sedapat mungkin menghindari menyentuh daerah wajah dan sekitarnya

. Menjaga jarak sedapat mungkin minimal 1 meter, baik dengan pasien ataupun teman

sekerja

. Menghindari kontak yang tidak perlu

. Menggunakan APD sesuai indikasi dengan baik dan benar

o Melepaskan APD dengan benar

r Melakukan etika batuk dengan benar

o Membuang sampah pada tempatnya sesuai dengan jenisnya

. Menjaga kebersihan dan kerapian lingkungan kerja

Tabel 6.1 menunjukkan ketentuan APD yang harus digunakan disesuaikan dengan

zonasi wilayah kerja.

Tabel 6.1. APD sesuai zonasi

Lokasi
Profesi/

Petugas
Kegiatan APD Keterangan

Klinik/ IGD

PIE

Satpam Triage /

screening

a. Masker N95

b. Pelindung wajah

c. Gaun

- Jaga jarak

dengan pasien

sebisa mungkin

min. 1 m
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- Masker N95

digunakan

sampai maksimal

7 han dan

disimpan sesuai

dengan SOP

penyimpanan

Petugas

Kesehatan*

Semua a. Baju kerja

b. Gaun

c. Penutup kepala

(bila tidak berjilbab)

d. Sepatu tertutup

e. Masker N95

f. Pelindung wajah /

mata

g. Sarung tangan

- Mengganti

sarung tangan

tiap pasien

- Tidak menulis

pada RM saat

memakai sarung

tangan ) jika

tidak

memungkinkan,

lakukan cuci

tangan sebelum

menulis

- Alkes didisinfeksi

diantara pasien

- Sebisa mungkin

menghindari

menyentuh

masker dan

pelindung wajah,

jika menyentuh

segera cuci

tangan

- Masker N95

digunakan

sampai maksimal

7 hari dan

disimpan sesuai

dengan SOP

penyimpanan

Petugas

kebersihan

Setelah atau

saat ada

konsultasi

dengan

a. Baju kerja CS

b. Gaun

c. Masker bedah

d. Penutup kepala

- Membuat cairan

disinfektan

dengan benar.

- Melakukan

aEa$'tANsE!{cEgN{pranNffi,stGEg,rDnLUNCYXOJ{A',|4K)S.Dr5t55EN19 (CV14q>19)
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pasren (bila tidak berjilbab)

e. Sarung tangan

Rumah Tangga

f. Pelindung wajah/

mata

g. Sepatu booth

Petugas

Administrasi

Mengatur

administrasi

a. Masker bedah

b. Sarung tangan

Jaga jarak dengan

pasien sebisa

mungkin min. I m

Petugas

farmasi

Menyerahkan

obat

a. Masker bedah

b. Pelindung

wajah/mata

c. Sarung tangan

Jaga jarak dengan

pasien sebisa

mungkin min. 1 m

GBST (IGD

Baru)

Satpam Triage /

Screening

a. Masker bedah

b. Pelindung

wajah/mata

c. Gaun

Jaga jarak dengan

pasien sebisa

mungkin min. 1 m

Petugas

Kesehatan*

Semua a. Baju kerja

b. Gaun

c. Penutup kepala

(bila tidak berjilbab)

d. Sepatu tertulup

e. Masker bedah

f. Pelindung

mata/wajah

g. Sarung tangan

- Jika melakukan

tindakan yang

menimbulkan

banyak percikan,

maka harus

menggunakan

apron

- Mengganti

sarung tangan

tiap pasien

- Tidak menulis

pada RM saat

memakai sarung

tangan ) jika

tidak

memungkinkan,

lakukan cuci

tangan sebelum

menulis

- Alkes didisinfeksi

ww lr.t qwcr,gAttA!{ otgr sE {gw@nLIAN Mdt}qvrry)s a rwfi m 1 e (cu4q> 1e)
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dekontaminasi

permukaan

dengan benar.

- Bila melakukan

kegiatan yang

menimbulkan

banyak percikan,

menggunakan

apron.
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diantara pasien

- Sebisa mungkin

menghindari

menyentuh

masker dan

pelindung wajah,

jika menyentuh

segera cuci

tangan

- Jika melakukan

Tindakan yang

menimbulkan

aerosol'*,

menggunakan

masker N95

- Masker N95

digunakan

sampai maksimal

7 han dan

disimpan sesuai

dengan SOP

penyimpanan

Petugas

kebersihan

Setelah atau

saat ada

konsultasi

dengan

pasien

a. Baju kerja CS

b. Masker bedah

c. Sarung tangan

rumah tangga

d. Sepatu booth

- Membuat cairan

disinfektan

dengan benar

- Melakukan

dekontaminasi

permukaan

dengan benar

- Bila melakukan

kegiatan yang

menimbulkan

banyak percikan,

menggunakan

apron

Pramu Husada Membantu

tugas

perawal

a. Masker bedah

b. Sarung tangan

Saat melakukan

pencucian alat

reused,

menggunakan

APD:
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. Apron

. Masker bedah

. Sarung tangan

Rumah Tangga

. Sepatu booth

Pelugas

Administrasi

Mengatur

administrasi

a. Masker bedah

b. Sarung tangan

Jaga jarak dengan

pasien sebisa

mungkin min. 1 m

Petugas

farmasi

Menyerahkan

obat

a. Masker bedah

b. Pelindung wajah/

mata

c. Sarung tangan

Jaga jarak dengan

pasien sebisa

mungkin min. 1 m

R.isolasi

Covid-19

Petugas

Kesehalan*

Semua

kegiatan

a. Baju kerja

b. Cover all

Jumpsuit

c. Penutup kepala

(bila tidak

menggunakan cover

all jumpsuit dan

tidak berjilbab)

d. Sepatu booth /

shoes cover

e. Masker N95

f. Pelindung

mata/wajah

g. Sarung tangan 2

lapis

- Jika melakukan

tindakan yang

menimbulkan

banyak percikan,

maka harus

menggunakan

apron

- Mengganti HS

tiap pasien

- Pasien

menggunakan

masker jika

mempunyai

gejala saluran

pernafasan

- Penunggu pasien

menggunakan :

Gaun, masker

bedah dan

sarung tangan

- Petugas lain (non

medis) yang

masuk ke ruang

isolasi saat ada

pasien, harus

menggunakan

APD lengkap

(masker N95

wDuttlJ,t(wtcEcfrt{artany@stgv$t?Dfi.LiNcYa$J{AtrKusaIMfrsE 2o1e (cu4o-le)
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diganti dengan

masker bedah)

'Masker N95

digunakan

sampai maksimal

7 hai dan

disimpan sesuai

dengan SOP

penyimpanan

Membantu

tugas

perawat

a. Masker bedah

b. Sarung tangan

Saat melakukan

pencucian alat

reused,

menggunakan

APD:

. Apron

o Masker bedah

. Sarung tangan

Rumah tangga

. Pelindung

wajah / mata

. Sepatu booth

Petugas

kebersihan

Setelah

pasien

pulang atau

saat ada

pasien

a. Baju kerja CS

b. Cover all jumpsuit

c. Masker bedah

d. Penutup kepala

(bila tidak berjilbab)

e. Sarung tangan

rumah tangga

f. Pelindung wajah /

mata

g. Sepatu booth

- Membuat cairan

disinfektan

dengan benar

- Melakukan

dekontaminasi

permukaan

dengan benar

- Bila melakukan

kegiatan yang

menimbulkan

banyak percikan,

menggunakan

apron

IRJT Satpam a. Masker bedah

b. Pelindung

mata/wajah

Jaga jarak dengan

pasien sebisa

mungkin min. 1 m

Humas Edukasi a. Masker bedah Jaga jarak dengan

sRDa 1lf<cEstcEgt Afantrq${gfttkDnrlrtt @qg$nVIqPS aISELSE 2o1e (cwrq>le)
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b. Pelindung

mataiivajah

pasien sebisa

mungkin min. 1 m

Petugas

administrasi

Melakukan

pendaftaran

a. Masker bedah

b. Pelindung wajah /

mata

Jaga jarak dengan

pasien sebisa

mungkin min. 1 m

Petugas

farmasi

Pelayanan

obat

a. Masker bedah

b. Pelindung wajah /

mata

Jaga jarak dengan

pasien sebisa

mungkin min. 1 m

Petugas

Kesehatan*

Semua

kegiatan

pada pasien

DENGAN

gejala

gangguan

saluran

pernafasan

a. Baju kerja

b. Gaun

c. Masker bedah

d. Pelindung

mata/wajah

e. Sarung tangan

f. Penutup kepala

(jika tidak berjilbab)

g. sepatu tertutup

Semua

kegiatan

pada pasien

TANPA

gejala

gangguan

saluran

pemafasan

a. Baju kerja

b. Gaun

c. Masker bedah

d. Sarung tangan

e. Sepatu tertutup

(APD sesuai dengan

kewaspadaan

standar dan

penilaian risiko)

Setelah

pasien

pulang atau

saat ada

pasien

a. Baju kerja CS

b. Masker bedah

c- Sarung tangan

rumah tangga

d. Sepatu booth

- Membuat cairan

disinfektan

dengan benar

- Melakukan

dekontaminasi

permukaan

dengan benar

- DoKer tidak

memakai jas

putih

- Klinik THT dan

mata,

menggunakan:

. Masker N95

- Klinik giSi

menggunakan:

. Apron dan

. Masker N95

- Jika melakukan

Tindakan yang

menimbulkan

aerosol**,

menggunakan

masker N95

- Masker N95

digunakan

sampai maksimal

7 han dan

disimpan sesuai

dengan SOP

penyimpanan

qra<r .f,jttFx$cq,gfllt NonNsbtgvfiatruf @q{r$,'a*L)s ar_ffAstE Nle (cw14q>1e)
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- Bila melakukan

kegiatan yang

menimbulkan

banyak percikan,

menggunakan

apron

lnstalasi

Rehabilitasi

Medik

Dokter Semua a. Baju kerja

b. Gaun

c. Masker bedah

d. Sarung tangan

Jika melakukan

tindakan yang

menimbulkan

aerosol*',

ditambah dengan

APD:

. Masker N95

. Pelindung

wajah/ mata

- Masker N95

digunakan

sampai maksimal

7 hai dan

disimpan sesuai

dengan SOP

penyimpanan

Fisioterapis a. Baju kerja

b. Masker N95

c. Sarung tangan

d. Pelindung wajah /

mata

- Jaga jarak

dengan pasien

sebisa mungkin

min. 1 m

- Masker N95

digunakan

sampai maksimal

7 hati da n

disimpan sesuai

dengan SOP

penyimpanan

Ocupasi

terapis

a. Baju kerja

b. Masker bedah

c. Sarung tangan

Jaga jarak dengan

pasien sebisa

mungkin min. 1 m

Therapi wicara a. Baju kerja

b. Masker N95

c. Pelindung wajah /

Jaga

dengan

sebisa

jarak

pasien

mungkin
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mata

d. Sarung tangan

min. 1m
- Masker N95

digunakan

sampai maksimal

7 hari dan

disimpan sesuai

dengan SOP

penyimpanan

Orthotic

prostetic

APD sesuai dengan

pekerjaan

Saat melakukan

pengukuran dan

fitting,

menggunakan

- Masker

- Sarung tangan

Perawat a. Baju kerja

b. Masker bedah

c. Sarung tangan

Jaga jarak dengan

pasien sebisa

mungkin min. 1 m

Psikolog a. Baju kerja

b. Maker bedah

Jaga jarak dengan

pasien sebisa

mungkin min. 1 m

Petugas

administrasi

Pendaftaran

dan

administrasi

pasien

a. Masker bedah

b. Sarung tangan

Jaga jarak dengan

pasien sebisa

mungkin min. 1 m

OK Petugas

Kesehatan

Melakukan

operasi

pasien

Covid-19

a, Baju kerja

b. Cover all

Jumpsuit

c. Penutup kepala

(bila tidak

menggunakan cover

all jumpsuit dan

tidak berjilbab)

d. Sepatu booth /

shoes @ver

e. Masker N95

f. Pelindung

mataiwajah

g. Sarung tangan

steril 2 lapis

- Jika melakukan

tindakan yang

menimbulkan

banyak percikan,

maka harus

menggunakan

apron

- Pasien sebelum

dan sesudah

operasi

menggunakan

masker bedah

(Jika

memungkinkan)

- Ruang OK

disterilkan
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setelah selesai

operasi

- Masker N95

digunakan

sampai maksimal

7 hai dan

disimpan sesuai

dengan SOP

penyimpanan

Melakukan

operasi

pasien non

Covid-19

a. Baju kerja

b. Gaun

c. Penutup kepala

(bila tidak berjilbab)

d. Sepatu tertutup

e. Masker bedah

f. Sarung tangan

Steril

- Jika melakukan

tindakan yang

menimbulkan

banyak percikan,

maka harus

menggunakan

apron

- Saat melakukan

Tindakan yang

menimbulkan

aerosol*',

menggunakan

masker N95

- Masker N95

digunakan

sampai maksimal

7 hari dan

disimpan sesuai

dengan SOP

penyimpanan

Petugas

administrasi

Pendaftaran

dan

administrasi

pasien

Masker bedah Jaga jarak dengan

pasien sebisa

mungkin min. 'l m

Petugas

farmasi

Masker bedah

Pramu Husada Membantu

tugas

perawat

a. Baju kerja

b. Masker bedah

c. Sarung tangan

d. Penutup kepala
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Menyediakan

obat untuk

operasi

Saat melakukan

pencucian alat

reused,

menggunakan
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(bila tidak berjilbab) APD:

. Apron

. Masker bedah

. Sarung tangan

Rumah tangga

. Sepatu booth

Petugas

kebersihan

Setelah

pasien

pulang atau

saat ada

pasien

a. Baju kerja

b. Masker bedah

c. Penutup kepala

(bila tidak berjilbab)

d. Sarung tangan

rumah tangga

e- Sepatu booth

Petugas

kesehatan*

Semua a, Masker bedah

b. Lain-lain sesuai

Tindakan yang akan

dilakukan

c. Ruang khusus

memakai baju kerja

- Tindakan yang

menimbulkan

aerosol**

dilakukan oleh 1

petugas/ shift

dengan

menggunakan

masker N95

- Masker N95

digunakan

sampai maksimal

- Membuat cairan

disinfeKan

dengan benar

- Melakukan

dekontaminasi

permukaan

dengan benar

- Bila melakukan

kegiatan yang

menimbulkan

banyak percikan,

menggunakan

apron

- Jika melakukan

pembersihan

ruang oK yang

digunakan untuk

operasi pasien

Covid-19, APD

yang digunakan

sama dengan

yang di ruang

isolasi Covid-19
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7 hai dan

disimpan sesuai

dengan SOP

penyimpanan

Petugas

administrasi

Mengurus

administrasi

Masker bedah Jaga jarak dengan

pasien sebisa

mungkin min. 1 m

Petugas

kebersihan

a. Baju kerja CS

b. Masker bedah

c. Sarung tangan

rumah tangga

d. Sepatu booth

- Membuat cairan

disinfektan

dengan benar

- Melakukan

dekontaminasi

permukaan

dengan benar

- Bila melakukan

kegiatan yang

menimbulkan

banyak percikan,

menggunakan

apfon

Pramu Husada Membantu

tugas

perawat

a. Masker bedah

b. Sarung tangan

Laboratoriu

m

Dokter dan

Analis

Melakukan

pemeriksaan

sample

a. Baju kerja lab

b. Masker bedah

c. Sarung tangan

Saat melakukan

pemeriksaan

sample dari pasien

Covid-19.

Dilakukan dalam

BSC (dari awal

sampai akhir),

ditambah dengan

APD:

. Pelindung

Saat melakukan

pencucian alat

reused,

menggunakan

APD:

- Apron

- Masker bedah

- Sarung tangan

rumah tangga

- Sepatu booth
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Setelah

pasien

pulang atau

saat ada

Pasien



wajah / mata

Petugas

administrasi

Mengurus

administrasi

Masker bedah Jaga jarak dengan

pasien sebisa

mungkin min. 1 m

Radiologi

Pusat

Dokter Melakukan

pemeriksaan

radiologi dan

interpretasi

hasil

a. Baju kerja

b. Masker bedah

c. Sarung tangan

d. Pelindung wajah /

mata

Jaga jarak dengan

pasien sebisa

mungkin min. 1 m

Radiografer Melakuken

pemeriksaan

radiologi

a. Baju kerja

radiologi

b. Masker bedah

c. Sarung tangan

Jaga jarak dengan

pasien sebisa

mungkin min. 1 m

Petugas

administrasi

Mengurus

administrasi

Masker bedah Jaga jarak dengan

pasien sebisa

mungkin min. 'l m

Gizi Pramusaji Menyajikan

makanan

a. Masker bedah

b. Penutup kepala

(Jika tidak berjilbab)

Jaga jarak dengan

pasien sebisa

mungkin min. 1 m

Pengolah

makanan

Mempersiapk

an bahan

makanan

yang akan

dimasak

a. Masker kain

b. Sarung tangan

c. Penutup kepala

- Masker kain

dicuci dan diganti

setiap hari

- Jika basah atau

kotor harus

segera diganti

- Jika mengalami

gangguan

pernafasan,

harus

menggunakan

masker bedah

IKFPJ Dokter forensik a. Cover all jumpsuit

b. Apron

c. Penutup kepala

(bila tidak

menggunakan cover

all jumpsuit)

d. Sepatu booth

e. Masker N95

- Masker N95

digunakan

sampai maksimal

7 hari dan

disimpan sesuai

dengan SOP

penyimpanan
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Pemeriksaan

dan otopsi

jenazah

pasien

Covid-19
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f. Sarung tangan

g. Pelindung

mata/wajah

Petugas kamar

jenazah

Menjemput

dan

memandikan

jenazah

Covid-19

a. Cover all jumpsuit

b. Apron

c. Penutup kepala

(bila tidak

menggunakan cover

all jumpsuit)

d. Sepatu booth

e. Masker N95

f. Sarung tangan

g. Pelindung

matalrajah

- Masker N95

digunakan

sampai maksimal

7 hari dan

disimpan sesuai

dengan SOP

penyimpanan

Ambulans Driver Menyupir

saja

Masker bedah

Membantu

memindahka

n jenazah

atau pasien

Covid-19

a. Cover all jumpsuit

b. Penutup kepala

(bila tidak

menggunakan cover

alljumpsuit)

c. Masker bedah

d. Pelindung

mataiivajah

e. Sarung tangan

Setelah membawa

pasien atau

jenazah Covid-19

maka ambulans

segera

didekontaminasi

menggunakan

cairan Surfanios

atau klorin

Sanitasi Petugas

sanitasi

Memasang

alat sterilisasi

ruangan

dengan

drymist

a. Masker bedah

b. Sarung tangan

Londry Petugas cuci Mencuci a. Baju kerja

b. Apron

c. Sarung tangan

rumah tangga

d. Penutup kepala

(bila tidak berjilbab)

e. Masker bedah

f- Penutup wajah /

mata

g. Sepatu booth

- Tidak melakukan

pemilahan cucian

infeksius
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Petugas

setrika

Menyetrika a. Sarung tangan

b. Penutup kepala

(ika tidak berjilbab)

c. Alas kaki (sendal)

Perkantoran Semua Semua Tidak menggunakan

APD kecuali

mengalami gejala

saluran pernafasan

atau dengan

imunitas rendah

dapat menggunakan

masker bedah

*Petugas kesehatan : Dokter, Perawat, Tenaga kesehatan lain.

't Tindakan yang menimbulkan aerosol: intubasi, ekstubasi, trakeostomi, resusitasi jantung

paru, pemasangan NGT, Suctioning, Bronkoskopi, mengambil swab saluran pernafasan,

nebulizer, chest therapy.

Catatan:

1. APD yang kotor, basah, rusak, sobek, atau terkena darah atau cairan tubuh pasien harus

segera diganti

2. Melakukan kebersihan tangan sebelum memakai dan sesudah melepas APD

3. Masker N95 dilapisi dengan masker bedah dibagian luar dan setelah selesai tindakan,

masker bedah dibuang dan masker N95 dapat digunakan kembali sampai maksimalT ha

dan disimpan sesuai dengan SOP penyimpanan masker N95

4. APD disposable dibuang di tempat sampah infeksius

5. APD reused segera direndam dalam cairan disinfektan

6. Masker dilepas terakhir

7 . Jangan memadatkan sampah infeksius dalam tempat sampah infeksius dengan cara

menekan
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BAB VII

PENUTUP

Demikianlah telah dipaparkan pokok- pokok pedoman dan pengendalian Coronavirus

Dlsease (COVID-I9) di RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten yang diharapkan dapat menjadi

pegangan bagi seluruh karyawan yang bekerja di Rumah Sakit Umum Pusal dr. Soeradji

Tirtonegoro umumnya dan KSM Paru khususnya di dalam menjalankan tugasnya sehari- hari-

Disamping buku pedoman ini pedu pula dipelajari prosedur tetap - prosedur tetap yang selalu

ada dalam setiap instansi agar pelaksanaan tugas dapat dikerjakan dengan baik dan benar.

Didalam perjalanannya tentu buku ini perlu selalu diperbarui untuk menyesuaikan dengan

kondisi dan situasi serta kemajuan tehnologi kedokteran dan kemajuan RSUP dr. Soeradji

Tirtonegoro Klaten sendiri.

Semoga kehadiran buku pedoman dan pengendalian Coronavirus D,sease (COVID-l9) di

RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten ini membawa manfaat bagi kita semua khususnya KSM

Paru RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten.
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