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Penatalaksanaan COVID-19 tanpa gejala adalah suatu tundakan atau
upaya yang dilakukan terhadap pasien dengan infeksi COVID-l9 yang

tidak memiliki gejala klinis demam dan atau sindroma infeksi
pernapasan atas.

Sebagai Acuan dalam penatalaksanaan pada pasien COVID-19 tanpa
gejala.

Dalam kondisi terjadinya KlBlwabah epidemic, pandemic di RS, maka

akan dilakukan penanganan secara terpadu oleh semua elemen yang

ada di RS secara cepat, tepat, dan terintegrasi dengan beberapa
penyesuaian pelayanan RS sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

1, Melakukan Anamnese

Pasien COVID-l9 tanpa gejala umumnya tidak didapatkan gejala

demam atau SH, namun didapatkan riwayat kontak atau
perjalanan sebagai berikut:
a. Memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di luar negeri yang

melaporkan transmisi lokal dalam L4 hari terakhir sebelum

timbul gejala

b. memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di area transmisi

lokal COVID-19 di Indonesia dalam 14 hari terakhir sebelum

timbulgejala
Riwayat kontak dengan pasien konfirmasi atau probabel COVID-

19 dalam 14 hari terakhir sebelum timbul gejala

2. melakukan pemeriksaan Fisik

. Kesadaran kompos mentis
r Tanda vital: dalam batas normal.

o Pemeriksaan fisis paru : dalam batas normal

3. Melakukanpemeriksaanpenunjang
. Pemeriksaan radiologi: foto toraks
r Pemeriksaan swab tenggorok dan aspirat saluran napas

bawah seperti sputum, untuk RT-PCR virus (COVID-19)

. Pemeriksaan kimia darah

. Darah perifer lengkap

4. Pelaksanaaan

a. melakukan isolasi diri atau SelFlsolation, dan dilakukan

perawatan di Ruang Isolasi :
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Unit Terkait 1. Instalasi Rawat Inap COVID-19

2. Instalasi Gawat Darurat

o Definisi : seseorang dengan gffifeksi saluran napas

secara volunteer atau rekomendasi petugas kesehatan

untuk dilakukan isolasi di rumah
r Jenis sakit : tergolong sakit ringan

b. Idealnya ruangan terpisah dengan anggota keluarga yang

lain

c. Jaga jarak dengan orang sehat minimal 1 meter

d. Selalu menggunakan masker

e. Terapkan etika batuk dan bersin, menggunakan tissur,

langsung buang ke tempat sampah tertutup, cuci tangan

f . Hindari pemakaian barang pribadi secara bersamaan

seperti alat makan, alat mandi, linen dan lainnya
g. Cuci alat makan dengan air dan sabun

h. Tissue, sarung tangan dan pakaian yang terpakai oleh
pasien harus dimasukkan ke wadah linen khusus dan

terpisah.

i. Cuci pakaian dengan mesin cuci suhu 60-90 "C, deterjen

biasa.
j. Pembersihan dan desinfektan rutin area yang tersentuh
k. Tetap dirumah dan dapat dikontak
l. lika harus keluar rumah , gunakan masker

m. Hindari menggunakan transportasi umum dan hindari

tempat ramai

n. Ventilasi ruangan yang baik (buka jendela)

Batasijumlah orang yang merawat pasien,pastikan perawat

sehat

o. Batasi pengunjung dan membuat daftaryang mengunjungi

p. Jika gejala beftambah, hubungi fasyankes terdekat
q. Bila tidak ada rumah untuk isolasi diri dapat dirawat inap di

rumah sakit, dalam ruangan dengan aliran udara baik dan

penempatan antar pasien minimal dengan jarak 1 meter.

r. Medikamentosa :

. Paracetamol 3x 500 mg bila demam
r Oseltamivir 2 x 75 mg peroral

r Vitamin C oral 3 x 100 mg
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