




BUKU SAKU
PENCEGAHAN

COVID-19

Bapa, Mama, Tete, Nene, Om, Tanta, Mama 
Ade, Bapa Ade, Kaka dan Adik semua, tolong 

baca buku ini baik-baik dari awal 
sampai akhir. Buku ini akan kasih tahu ke 

kitorang informasi tentang penyakit COVID-19 
dan bagaimana cara jaga diri masing-masing 

supaya kitong semua tetap sehat.



















Mengisi bahan bakar, 
jogging/lari pagi atau
lari sore, pergi ke
perpustakaan atau
museum.





































hand sanitizer.



Cara cuci masker
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Kapan Harus
Karantina Diri
dan Isolasi Diri?

Kalo ada orang sakit yang termasuk dalam kategori 
kasus suspek dan kasus konfirmasi maka orang itu 
harus lakukan isolasi diri tapi kalau de termasuk dalam 
kasus kontak erat dan pelaku perjalanan maka de perlu 
lakukan karantina diri supaya mengurangi potensi virus 
tertular ke orang lain. 

Orang yang termasuk dalam kategori suspek, 
konfirmasi, kontak erat, dan pelaku perjalanan yang su 
selesai lakukan isolasi dan karantina diri akan dikasi 
surat pernyataan dari petugas kesehatan apabila 
sudah memenuhi syarat bebas dari COVID-19.
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» Tinggal di kamar sendiri dan tra lakukan kontak  
deng orang lain

» Pake kamar mandi terpisah. Tapi kalo tra bisa,  
selalu bersihkan kamar mandi dengan disinfektan  
setiap habis pake

» Pake alat makan seperti piring, sendok, garpu,  
gelas yang terpisah dari orang lain

» Jika melakukan isolasi diri di rumah dan sakit semakin 
parah, segera hubungi petugas kesehatan terdekat atau 
ke SATGAS COVID-19 di kampung atau distrik

» Laporkan kepada petugas kesehatan atau SATGAS 
COVID-19 supaya dorang bantu pantau orang yang 
termasuk kasus suspek dan kasus konfirmasi.
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» Tinggal di rumah dan jang kemana-mana selama 14 hari
» Tra boleh terima tamu apalagi bertamu
» Tetap jaga jarak waktu berinteraksi dengan anggota 

keluarga lain
» Tidur di kamar sendiri
» Laporkan kepada petugas kesehatan atau SATGAS 

COVID-19 supaya dorang bantu pantau orang yang 
termasuk kasus kontak erat dan pelaku perjalanan.

Kasus Kontak Erat dan
Pelaku Perjalanan melakukan
Karantina Diri dengan cara:

Kasus Kontak Erat dan
Pelaku Perjalanan melakukan
Karantina Diri dengan cara:
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Apa yang Harus
Dilakukan Jika Ada 
Tamu Dari Luar
Kampung Menginap?
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Kalo ada tamu dari luar 
datang berkunjung ke 
kampung, kam harus 
segera lapor ke ketua 
RT/RW/Kepala Kampung 
supaya aparat kampung 
ikut pantau dorang

Sebelum tamu datang dan 
menginap di kampung, 
kam harus pastikan tamu 
tu de dalam kondisi 
kesehatan yang fit dan tra 
tertular COVID-19 dan 
dibuktikan dengan surat 
keterangan kesehatan dari 
rumah sakit
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Pemakaman
Jenazah COVID-19

Jenazah dari orang yang meninggal karena 
COVID-19 harus diperlakukan sesuai prosedur 
khusus dan ketat di rumah sakit, yaitu :
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» Jenazah dibungkus dalam kantong jenazah 
berbahan plastik yang sangat rapat, trus 
dimasukkan dalam peti yang tertutup rapat dan 
telah di-disinfeksi. Dari rumah sakit, jenazah 
langsung diantar ke tempat pemakaman untuk 
dimakamkan

» Petugas pemakaman yang sudah terlatih yang 
melakukan prosedur pemakaman jenazah 
COVID-19

» Para petugas harus pake alat pelindung diri 
waktu makamkan jenazah supaya meminimalisir 
penularan. Proses pemakaman dilakukan 
dengan cepat

» Pelayat yang hadir di pemakaman dibatasi dan 
tra boleh banyak orang serta harus jaga jarak 
sampe jenazah selesai dimakamkan

» Pelayat harus pake masker
» Pelayat bisa pake alat pelindung diri jika 

diperlukan
» Sampe di rumah setelah melayat atau ikut 

pemakaman, pelayat wajib lakukan protokol 
kesehatan yaitu mandi dengan sabun antiseptik, 
ganti pakaian bersih, dan pakaian bekas pakai 
langsung dicuci bersih.






