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Suatu proses tindakan dimana tenaga kesehatan mempergunakan

seperangkat alat pelindung diri yang dirancang sebagai penghalang

terhadap penetrasi zat, partikel padat, cair, atau udara untuk
melindungi pemakainya dari cedera atau penyebaran infeksi atau
penyakit dan sebagai penghalang antara bahan infeksius (misalnya

virus dan bakteri) dan kulit, mulut hidung, atau mata (selaput lendir)

tenaga kesehatan dan pasien. Penghalang memiliki potensi untuk
memblokir penularan kontaminan dari darah, cairan tubuh, atau

sekresi pemapasan yang digunakan dalam perawatan pasien COVID-

19 yang proses transmisinya dengan droplet dan kontak.

Mellndungi petugas dari paparan infeksi sehubungan dengan
pemberian tindakan terhadap pasien COVID-19.

Penenganan Pasien Infeksius ditempatkan

berdasarkan cara penularannya (Peraturan

Kebijakan Pelayanan)

1. Petugas memakai baju kerja

2. Petugas menyiapkan APD dan melakukan pengecekan APD dalam

kondisi baik

3. Petugas melakukan kebersihan tangan

4. Petugas menggunakan Handscoon pertama (HS bedah non steril )
5. Petugas memakai cover all dengan cara memasukkan bagian kaki

terlebih dahulu, pasang bagian lengan dan rapatkan coverall di

bagian tubuh dengan menaikkan zipper sampai ke bagian leher,

Hood atau pelindung kepala dari coverall dibiarkan terbuka di

belakang leher ( beri lobang keci! untuk memasukkan jari jempol

agar supaya lengan cover tidak tertarik ke atas )
6. Petugas menggunakan sepatu boot
7. Petugas melakukan kebersihan tangan

B. Petugas menggunakan apron

9. Petugas menggunakan masker N95

10. Petugas menggunakan kaca mata google dan atau face shield

11. Petugas memakai penutup kepala

12. Tutup cover all bagian kepala

13. Pakai sarung tangan ke-2 (sarng tangan obsgyne/sarung tangan

lengan panjang )
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14. Sarung tangan luar diganti jika akan pindah ke pasien lain

(sebelum dan sesudah mengganti sarung tangan jangan lupa HH)

15. Melakukan pengecekan sebelum ke pasien

Unit Terkait 1

2

3

Instalasi penunjang

Instalasi Rawat Inap (R. Samba)

Instalasi Gawat Darurat

Referensi 1, WHO 2016 : Personal pprotective equipment for use in filovirus
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