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Virus Corona 
COVID-19

Ketahui Apa yang Perlu
Dilakukan Bila Sakit

Ada banyak tipe virus corona yang dapat menginfeksi manusia, termasuk yang menyebabkan 
sakit pada saluran pernapasan. Virus corona (COVID-19) adalah penyakit baru, yang 
disebabkan virus corona yang baru yang sebelumnya tidak pernah ditemukan pada manusia. 

Gejala utama adalah demam, rasa lelah dan batuk kering. Beberapa pasien mungkin mengalami rasa nyeri dan sakit, hidung tersumbat, 
pilek, sakit tenggorokan atau diare. Gejala-gejala yang dialami biasanya bersifat ringan dan muncul secara bertahap. Namun bila 
mengalaminya, tidak berarti Anda terkena virus corona karena gejala-gejala itu mirip dengan flu biasa. Sebagian besar orang yang 
terinfeksi virus corona akhirnya sembuh. Kelompok lansia (lanjut usia) dan mereka yang memiliki masalah kesehatan memiliki risiko 
yang lebih besar. Segera kontak sarana kesehatan untuk konsultasikan lebih lanjut.

Kelompok lansia (lanjut usia) dan orang 
dengan masalah kesehatan menahun (kronis) 
seperti penyakit jantung, diabetes dan 
penyakit paru berisiko mengalami 
sakit yang serius

Jika Anda merasa tidak sehat dan 
demam 38 derajat celcius disertai batuk/pilek 
istirahatlah yang cukup di rumah dan cukup 
minum. Bila keluhan berlanjut, atau disertai 
dengan kesulitan bernapas (sesak atau napas 
cepat), segera berobat ke fasilitas pelayanan 
kesehatan

Jaga jarak setidaknya 1 meter dari 
anggota rumah tangga lainnya 

Pada saat berobat ke fasilitas layanan 
kesehatan gunakan masker. Apabila tidak 
memiliki masker, ikuti etika batuk/ bersin yang 
benar dengan menutup mulut dan hidung 
dengan siku terlipat atau tisu yang langsung 
dibuang ke tempat sampah tertutup

Usahakan tidak menggunakan 
transportasi umum

Tenaga kesehatan (nakes) di fasyankes 
akan melakukan screening suspect. 
Jika memenuhi kriteria suspek virus 
corona (COVID-19), Anda akan dirujuk 
ke salah satu rumah sakit (RS) rujukan 
yang siap menanganani COVID-19

Jika tidak memenuhi kriteria suspek, 
Anda akan dirawat inap atau rawat jalan 
tergantung diagnosa dan keputusan dokter

Di fasilitas layanan kesehatan

Jika Anda Sehat, namun ada riwayat 
perjalanan 14 hari yang lalu ke negara 
terjangkit COVID-19 atau merasa pernah 
kontak dengan penderita virus corona: 
Segera Hubungi Hotline Center 
Corona 119 ext 9
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