Panduan tenang

atasi COVID-19

#iGotYourBack
Disusun oleh tim dokter Astra Life dari berbagai sumber

Pencegahan
Penularan COVID-19

Menjaga
Protokol
Kesehatan

01.

Gunakan
Masker

02.

Sedia Hand
Sanitizer

Masker harus menutupi mulut dan

Selalu sediakan Hand Sanitizer jika tidak

hidung dan dipasang dengan tangan

tersedia tempat cuci tangan dan sabun.

yang bersih. Selalu gunakan saat keluar

Minimal alkohol 60%.

rumah dan bertemu orang lain.

05.
03.

Cuci
Tangan
Mencuci tangan dengan sabun min.
20 detik dengan benar hingga ke selasela jari agar efektif mematikan virus.

04.

Jangan
Menyentuh
Wajah

Jaga
Jarak

Masker harus menutupi mulut dan

Ketika bertemu orang, jaga jarak

hidung dan dipasang dengan tangan

kamu kurang lebih 2 meter.

yang bersih. Selalu gunakan saat keluar
rumah dan bertemu orang lain.

Kombinasi Masker sekali pakai dan kain
dapat menahan virus hingga 85.4%*

Gunakan
Masker
Ganda
*menurut CDC.Gov dalam artikelnya Improve How Your Mask Protects You

Gunakan
pertemuan
daring

batasi
lingkaran
pertemuan

Tetap di rumah saat
sakit dan hindari
pertemuan di luar
selain lingkaran
orang rumah.

Jika kontak erat
dengan penderita
COVID-19

yang
dimaksud
dengan
kontak erat

• Tatap muka/berdekatan dalam jarak
< 1 meter selama lebih dari 15 menit
• Sentuhan fisik secara langsung
• Memberi perawatan pasien COVID-19
tanpa APD

Informasikan keluarga 1 rumah dan atasan
di kantor agar mempermudah proses
tracing dan mendapat dukungan.

jangan panik

PCR

lakukan tes
COVID-19
di waktu yang
tepat

Antigen
8 hari setelah
terpapar atau
3-5 hari setelah
muncul gejala

5 hari setelah
terpapar atau
1-5 hari setelah
muncul gejala

Laporkan kembali hasil tes COVID-19
kepada atasan di kantor dan anggota
keluarga satu rumah.

isolasi mandiri
(Isoman) segera!

1

Positif

CO
VID

TES -19
T

Terbukti COVID-19
Harus Isoman

tes PCR/antigen
hari pertama
Isoman

ke dokter
2 Konsultasi
puskesmas/RS/
Telemedicine

Negatif
CO
VID

TES -19
T

kontak erat

Lapor RT/RW,
Puskesmas & atasan
kantor

lanjut Isoman

Isolasi mandiri harus segera dilakukan tidak

tes PCR/antigen
ke-2 hari ke-5
Isoman

Isoman
Selesai

lebih dari 24 jam terkonfirmasi sebagai
kontak erat, dan tidak lebih dari 48 jam

Positif

setelah pasien terbukti COVID-19.
(KMK No. HK.01.07/Menkes/4641/2021)

Jika positif COVID-19 penting untuk
melapor ke Puskesmas agar dilakukan
tracing ke anggota keluarga satu rumah.

Ikuti arahan
seperti diatas

(kepmenkes 3602/2021)
Hubungi 119 ext 9 atau 112 untuk mengetahui lokasi kecamatan terdekat

Isolasi
Mandiri

Lokasi Isoman
Gunakan ruang terpisah serta memiliki ventilasi yang baik.
Jika tidak memungkinkan Isoman di rumah, hubungi dinas setempat
agar dirujuk ke lokasi Isoman.

menjaga kebersihan & kesehatan bersama
Gunakan alat makan, cuci pakaian, kamar mandi secara terpisah.
Lakukan desinfektan secara rutin dan jaga jarak antara anggota
keluarga lain yang sehat.

rutinitas isoman

Ukur suhu dan
saturasi harian

Konsumsi vitamin C,
vitamin D, dan Zinc
sesuai batas harian

amati gejala
jika memberat
segera lapor

berkumur dengan
obat kumur yang
mengandung PovidoneIodine 3x sehari

Konsumsi makanan sehat
dan bergizi serta yang
meningkatkan imun tubuh

berjemur pada
pukul 10.00
selama 15 menit

Istirahat yang cukup,
lakukan yoga, olahraga
ringan, dan hobi lain

Penting untuk diperhatikan!
Level Saturasi Oksigen

Jika merasakan gejala berat

Artinya

seperti sesak dan saturasi

95 - 100

Kondisi normal

93 - 94

Perlu berbaring untuk meningkatkan
kadar oksigen

<92

Perlu ke Rumah Sakit untuk
mendapatkan perawatan dokter

<80

Anda perlu menggunakan ventilator

mengalami penurunan
kurang dari 94% dan tidak
memiliki tabung oksigen,
lakukan proning!

Proning (tengkurap) ialah teknik yang disetujui medis untuk meningkatkan kadar saturasi oksigen.

Posisi berbaring di perut
(30 menit-2jam)

•
•
•
•
•
•

Berbaring terngkurap dengan posisi datar
Posisikan kepala di bawah permukaan tubuh
Letakkan bantal pertama di bawah tulang leher
Letakkan bantal kedua di bawah area panggul
Pasang bantal ketiga di bawah kaki
Pastikan bagian perut terasa rileks, tidak terhalang
benda apa pun

Posisi duduk
(30 menit-2jam)

Posisi berbaring ke
sisi kanan (30 menit-2 jam)

•
•
•
•
•

Lakukan posisi miring jika tidak bisa tengkurap
Posisikan badan di sisi bawah atau lantai
Letakkan bantal pertama di bawah kepala
Letakkan bantal kedua di bawah pinggang
Letakkan bantal ketiga di antara kedua kaki

Beristirahat dalam posisi miring
Letakkan tiga bantal sebagai penyangga punggung
untuk duduk
Catatan:
• Buatlah diri Anda senyaman mungkin
• Pastikan ruangan memiliki ventilasi yang baik
• Cobalah bernapas dengan udara segar sebanyak
mungkin
•
•

* Berdasarkan panduan yang diterbitkan oleh Ministry of Health & Family Welfare Government of India

Kategori
Sembuh

01
01.

pasien
tanpa gejala
sudah isoman selama 10 hari tanpa perlu PCR.

02.

pasien
gejala ringan
sudah isoman selama 10 hari ditambah 3 hari
bebas gejala tanpa perlu PCR.

03.

pasien
gejala berat

hasil PCR negatif 1x dan 3 hari
bebas gejala

Kemenkes KMK No HK.01.07-MENKES-413-2020

Gejala
Long COVID-19

Kondisi saat kita telah sembuh namun masih
terdapat gejala seperti kehilangan indera
penciuman & rasa, kesulitan berpikir, kelelahan,
batuk dan sesak.
Jika gejala semakin memberat lakukan
pemeriksaan klinik untuk dilakukan rehabilitasi
medis.

Vaksin
COVID-19

Segera lakukan Vaksin untuk meminimalisasi kondisi
berat jika tertular COVID-19 dan untuk membentuk

Herd Immunity agar masa pandemik segera berakhir.

Vaksin tidak menjadikan orang
menjadi kebal akan COVID-19,
karena yang disuntikan adalah
virus yang sudah mati/dilemahkan.

kapan vaksin dilakukan?
Bagi penyintas COVID-19, vaksinasi dapat dilakukan setelah 3 bulan paska
sembuh. Jika sebelumnya sudah melakukan vaksin 1 maka setelah 3
bulan paska sembuh dapat dilanjutkan suntikan vaksin ke 2.

apa persiapan yang harus dilakukan?
cukup istirahat, cukup minum, minum multi vitamin.
VAC

CIN
E

Persyaratan Vaksin:
• Dikhususkan untuk usia diatas 12 tahun termasuk ibu menyusui
• Vaksin untuk ibu hamil harus ditunda
• Tekanan darah dibawah 180/100 mmHg
• Memiliki penyakit kronis atau belum mendapatkan surat keterangan
layak vaksin dari dokter merawat (penyakit Paru, penyakit Jantung,
penyakit Ginjal, Asma, PPOK dan penyakit Hati)
• Wajib mendapatkan surat keterangan layak vaksin dari dokter
jika sedang menjalankan terapi

Sumber: Kumparan

66,3%

Sinopharm

Astra
Zeneca

Johnson &
Johnson

65,3%

76%

Moderna

79%

Pfizer

94,1%

95%

Jenis vaksin yang sudah disetujui WHO
beserta tingkat efikasinya

Sinovac

Tetap tenang

Lawan COVID-19
Astra Life siap melayani nasabah Call Center Hello Astra Life 1 500 282
yang beroperasi 24 jam setiap hari, 7 hari seminggu.
Serta layanan email di hello@astralife.co.id atau
WhatsApp 08952 1500 282 pada jam operasional
Senin - Jumat, 08.00 - 16.00 WIB.

No Worries, #iGotYourBack

Bentuk bukti cinta adalah saat kamu
melindungi masa depan mereka
Flexi Life, perlindungan jiwa hingga 5 Miliar tanpa cek medis!

Premi mulai

Rp12ribuan*/bulan

Beli & klaim online di
* Asumsi pria 25 tahun

PT ASURANSI JIWA ASTRA terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

MEDICARE PREMIER
Perawatan Rumah Sakit kamar privat “one bed one
bathroom” tanpa perlu khawatir akan inﬂasi
Pertanggungan
biaya akomodasi
untuk pendamping

Cakupan
wilayah hingga
seluruh dunia

Biaya sesuai tagihan &
sistem cashless dengan
limit hingga Rp30 miliar/tahun

sesuai ketentuan polis

#AntiInﬂasiNoWorries

Info lanjut
astralife.co.id/sehatnoworries

Whatsapp Enterprise

08952-1500282
Senin - Jumat, 08.00 - 16.00 WIB

PT ASURANSI JIWA ASTRA terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

