
Panduan Isolasi Mandiri saat Terinfeksi

COVID-19



Peduli
Protokol 

Kesehatan

Menggunakan
masker dua
lapis.
Melakukan jaga
jarak (minimal
1.5m).
Mencuci tangan.

Kesadaran 
Diri

Gaya Hidup 
Sehat

Mengonsumi
makanan 
 yang bergizi.
Olahraga
rutin.
Istirahat yang
cukup.
Kurangi stres.

Disiplin

Menerapkan
protokol
kesehatan
secara teratur. 

Menganalisa
risiko (jangan
keluar rumah
jika tidak
mendesak).
Bersihkan diri
Anda setelah
berpergian
keluar.

Cara yang Paling Efektif untuk Mengurangi Risiko 
dengan berada di dalam Rumah:

Aktif berpartisipasi dalam: 

1

Bertanggung
jawab kepada
keluarga dan
diri Anda
sendiri. 
Menjadi contoh
kepada orang
di sekitar Anda. 

VENTILASI
MEMBUKA JENDELA DAN PINTU
untuk memastikan sirkulasi udara
yang baik serta hindari berada di
ruangan dengan anggota keluarga
yang rentan dan mereka yang sering
bepergian ke luar.

DURASI
Membatasi interaksi antara anggota
keluarga yang sering bepergian keluar
dan anggota keluarga yang rentan.

JARAK
MENJAGA JARAK dan tetap waspada.
Jaga jarak 1,5m antar anggota keluarga,
terutama mereka yang sering bepergian
ke luar dan mereka yang rentan.

PROTOKOL KESEHATAN
KENAKAN MASKER 2 LAPIS,
MENJAGA JARAK DENGAN 

JARAK 1,5M, MENCUCI TANGAN.
Apabila anda berpegian keluar,
segeralah mandi dan letakkan

pakaian Anda ke tempat 
pakaian kotor. 

#STAYATHOME
TETAP DI RUMAH 

DEMI KELUARGA ANDA.
Jangan berpergian, piknik, atau berlibur.

Tetap di rumah sesering mungkin.

KEGIATAN DARING
HINDARI PERTEMUAN. Gunakan

teknologi untuk tetap berhubungan secara
daring. 

Bagaimana Melindungi 
Anda dan Keluarga Anda dari COVID-19?
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Demam/Riwayat demam 
 

Batuk

Kelelahan

Sakit kepala

Nyeri otot

Radang tenggorokan

Hidung tersumbat

Mual-mual

Diare

Turunnya kesadaran

Apakah saya adalah Pasien COVID-19?

Hasil tes RT-PCR positif
(Baik bergejala maupun tanpa
gejala).

Hasil tes Swab Rapid Antigen
positif dengan 3 gejala atau
lebih sebagai berikut: 

Hasil tes Swab Rapid Antigen
positif dengan Kontak
Erat/cluster COVID-19. 

Hasil tes Swab Rapid Antigen positif
dengan Kontak Erat/cluster COVID-19. 

Anosmia
(hilang indra 
penciuman)

Ageusia
(hilang indra 

perasa)

Atau

Kontak Erat Cluster

Bertatap muka dengan pasien COVID-
19/kemungkinan orang bergejala COVID-19
dalam radius 1 meter selama 15 menit
atau lebih.

Kontak fisik dengan pasien COVID-
19/kemungkinan orang yang bergejala
COVID-19 (symptomatic).

Perawatan pasien COVID-19/kemungkinan
orang bergejala COVID-19 tanpa
mengenakan APD standar.

Terpapar dengan setidaknya 1
orang yang dikonfirmasi positif
selama tes swab PCR.

Terpapar pada setidaknya 2 orang
yang bergejala dengan hasil tes
cepat antigen positif.
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Ya.
jika,

Tidak.
Anda harus segera ke
Rumah Sakit, jika: 

Saya positif COVID-19, 
Apakah saya bisa Isolasi Mandiri?

Sesak napas (menarik napas
lebih dari 24 kali dalam 1
menit).
Saturasi oksigen <94%. 

Hasil Tes PCR & Antigen positif
tapi tidak bergejala (asymptomatic). 
Bergejala tanpa kesulitan bernapas. 

Apakah Saya dapat
Melakukan Isolasi
Mandiri?
Jika Anda tidak memenuhi
syarat di samping, segera
hubungi fasilitas kesehatan
terdekat (klinik kesehatan/rumah
sakit).

YA, JIKA: 
Terdapat ruang sendiri yang 

terpisah dari orang lain. 

Tidak berada dalam satu

rumah dengan anggota

keluarga yang rentan,

seperti:

Bayi, Lansia, Orang dengan sistem

imun rendah, Pengidap Komorbid

(Diabetes Mellitus, Hipertensi,

Jantung dll.). 
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tambah

Tanpa Gejala

10 Hari
Gejala Ringan

10 Hari
Kontak Erat

14 Hari

Ya.
jika:

Saya kontak dengan pasien COVID-19, dan
Saya belum melakukan Test PCR/Swab
Antigen. Apakah saya perlu Isolasi Mandiri?

Kontak erat. 
Bersama dengan pasien
positif COVID-19. 
Dengan pasien positif
COVID-19 tanpa gejala 

Berapa lama waktu yang dibutuhkan 
untuk saya Isolasi Mandiri?

Periksakan diri Anda ke fasilitas pelayanan kesehatan tahap awal (puskesmas, klinik) setelah isolasi mandiri.
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Sejak kontak langsung
dengan pasien/pengidap

COVID-19. 

14 hari isolasi atau 5 hari
isolasi dengan pemeriksaan

Rapid Antigen Test hari 1
dan hari 5

3 Hari
bebas dari gejala

Setelah melakukan
Tes Swab 



 

Daftar tugas 
harian 

Buka jendela kamar agar cahaya dapat masuk
dan terjadinya sirkulasi udara. 
Berjemur selama 10-15 menit antara pukul 10
Pagi - 1 Siang. 
Kenakan masker ganda jika harus keluar
ruangan.
Mencuci tangan Anda secara rutin dengan
sabun dan air mengalir atau penyanitasi tangan. 
Olahraga teratur sebanyak 3-5 kali seminggu.
Makan makanan bergizi seimbang tiga kali
sehari terpisah dari keluarga Anda.
Periksa saturasi oksigen secara teratur.

Pisahkan cucian kotor Anda dari yang lain.
Bersihkan kamar setiap hari, gunakan APD
(Setidaknya masker ganda).
Bersihkan sendiri alat makan Anda setelah
memakainya.
Periksa suhu tubuh dan saturasi oksigen
setiap pagi dan malam.
Tidur di kamar pribadi yang terpisah dari
anggota keluarga lainnya.

Kegiatan Sehari-Hari. Kegiatan Sehari-Hari.

Daftar Obat-Obatan

Vitamin C 
(pilih salah satu)

Obat dan 
Suplemen lainnya 

Obat untuk
Gejala Ringan

(tanpa sesak napas)

Vitamin C dengan kadar 
 asam rendah tiga kali
sehari satu tablet 500mg 
(2 minggu).
Vitamin C tablet hisap
dua kali setiap hari satu
tablet 500 mg (1 minggu).
Multivitamin yang
mengandung vitamin
B-C-E dan Zinc, dua tablet
sehari (1 bulan).

Vitamin D sekali sehari
satu tablet 400-1000 IU.

Obat rutin untuk
penyakit sebelumnya (jika
ada).

Minum obat sesuai
anjuran dokter.
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Apa yang harus saya perhatikan?

Selalu gunakan masker ganda
saat meninggalkan ruangan dan
berinteraksi dengan orang-orang 

di rumah.

Menjaga jarak
dengan orang lain di rumah.

Terapkan etika batuk
untuk mencegah penyebaran dari

tetesan/semburan. 
 

Periksa suhu dan saturasi oksigen
Anda dua kali sehari.

Sekali di pagi hari
dan sekali pada malam hari.

Cuci pakaian Anda secara terpisah.
Dikumpulkan secara terpisah 

di kantong/wadah plastik.

WFH/SFH.
Bekerja atau sekolah 

secara daring. 

Kamar terpisah.
Jangan berbagi kamar 

dengan orang lain. 

Peralatan makan dan minum
dibersihkan terpisah

agar tidak tercampur dengan milik
anggota keluarga lainnya.

Berjemur
selama 10-15 menit

(antara pukul 10.00-13.00).
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Lingkungan Kamar

Ventilasi, cahaya, dan udara
yang baik. 

Buka jendela kamar 
setiap hari.

Bersihkan kamar Anda (dianjurkan
menggunakan APD).

Menjaga jarak > 1,5 m.

Selalu buka jendela
rumah Anda.

Periksa diri Anda di fasilitas kesehatan
terdekat untuk setiap kontak dekat.

Mencuci tangan secara teratur. 

Anggota keluarga agar mengenakan
masker setiap saat. 

Bersihkan area yang sering disentuh
oleh pasien (contoh: gagang pintu). 

Anggota Keluarga 
di Rumah 
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Apa yang harus saya perhatikan?
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Kapan saya harus segera
pergi ke Rumah Sakit selama Isolasi Mandiri?

Jika anda mengalami:

Demam berkelanjutan Semakin susah bernapas 

Muntah secara terus-menerus Diare secara terus-menerus

Nyeri dada Turunnya kesadaran diri 
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