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Penerimaan Pasien Rujukan COVID-19 adalah proses penerimaan

pasien terindikasi COVID-l9 dari fasilitas pelayanan kesehatan lain

sampai pasien mendapatkan pelayanan.

COVID-19 adalah Corona Wrus Diseas yaitu zoonosis (ditularkan

antara hewan dan manusia) yang ditandai dengan gejala gangguan

pernapasan akut seperti demam, batuk, sesaka nafas, pada kasus
yang berat dapat menyebabkan pneumonia bahkan kematian.

Skrining adalah pemeriksaan yang dilakukan untuk mengidentifikasi
penyakit atau kelainan yang secara klinis belum jelas, dengan
menggunakan tes, pemeriksaan atau prosedur tertentu yang dapat
digunakan secara cepat, untuk membedakan orang yang terlihat sehat

ataupun beresiko

Tanggapan terhadap wabah, bencana dan keadaan emergensi,
direncanakan dan efektif (Peraturan Direktur Tentang Kebijakan

Pelayanan).

1. Perawat jaga /dokter jaga merespon pemberitahuan rujukan
pasien dari faskes lain, baik melalui SISRUTE dan atau telepon;

2. Perawat jaga/dokter jaga menanyakan identitas sefta perihal

sebab dirujuk dan menanyakan kondisi pasien berdasarkan form
'Screening Fast Track Covid-lg" yaitu terkait kondisi medis/klinis,

hasil pemeriksaan laboratorium, foto thorax, hasil rapid tes dan

atau SWAB rcR;
3. Perawat jaga/doKer jaga menghubungi DPJD ( dokter SpPD )

untuk melaporkan kondisi pasien rujukan;
4. Jika DPJP ( dokter SpPD ) menilai kriteria berat, maka petugas

mengarahkan pasien tsb ke rumah sakit lain, karena keterbatasan
fasilitas RSID Surakarta

5. Jika pasien sudah pemah melakukan rapid test dengan hasil positif

dan memiliki gejala ringan/ sedang, perawat jaga/dokter jaga

mengarahkan pasien dari faskes asal rujukan langsung ke ruang

isolasi (Ruang Isolasi Samba) sesuai arahan dan persetujuan DPJP

( doKer SpPD )
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: Sebagai acuan penerapan langkah-langkah untuk Menerima pasien

rujukan covid- 19 dari faskes lain.
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6. Perawat jagaldpkter jaga menginformasikan kepada faskes asal

rujukan bahwa pasien langsung diterima di ruang isolasi (Ruang

Isolasi Samba) dan proses administrasi dilakukan di IGD;

7. nm (Dokter dan Perawat ) melakukan pemeriksaan di ruang isolasi

(Ruang Isolasi Samba);

8. Jika kondisi pasien memburuk, maka petugas akan merujuk pasien

tsb ke rumah sakit lain.
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Instalasi Penunjang

Instalasi Gawat Darurat

Instalasi Rawat Inap

Instalasi Rawat Jalan

Refurensi 1. Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi

2. Buku Pedoman kesiapsiagaan covid-lg Kemenkes RI 2020


