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Penularan SARS-CoV-2

• Droplet respirasi (ukuran
diameter > 5-10 μm)

• Fomite: dari lingkungan yang 
terkontaminasi

• Kontak langsung

• Airborne ?? (droplets nuclei, 
ukuran diameter <5μm )

• Fecal oral ??

https://www.freepik.com/free-photos-vectors/mask



SARS-CoV-2 pada 
Lingkungan Rumah Sakit

Ye et al., Journal of Infection, 2020



Biodistribusi SARS-CoV-2 pada Jaringan Tubuh
1070 specimens collected from 205 patients

Wang et al., JAMA May 12, 2020



Viabilitas
SARS-CoV-2  

pada 
aerosols

van Doremalen et al, 2020



Viability of 
SARS-CoV and 
SARS-CoV-2 in 

Various 
Surfaces

van Doremalen et al, 2020



Bagaimana
Potensi

penularan
pada Kondisi

Post-Mortem?

• Droplet → tidak ada
kemungkinan, kecuali pada 
prosedur autopsi

• Kontak langsung→masih
mungkin

• Menyentuh permukaan
yang terkontaminasi→
masih mungkin



Penatalaksanaan 
Jenazah Pasien 

COVID-19

• Petugas harus memiliki penilaian klinis yang 
cermat untuk menangani, berdasarkan data 
yang ada

• Petugas harus menghindari kemungkinan
kontak langsung tanpa APD

• Petugas harus menghindari kemungkinan untuk
terbentuknya aerosol pada saat menangani

• Kewaspadaan juga berlaku pula untuk semua
orang yang menyelenggarakan pemulasaran
jenazah terkonfirmasi/curiga COVID-19 



“To date there is no evidence of persons 
having become infected from exposure to the 

bodies of persons who died from COVID-19” 

WHO, 24 March 2020



WHO, 24 March 2020
https://pngimg.com/imgs/miscellaneous/coronavirus/







Pencegahan dan Pengendalian Infeksi untuk
Pemulasaran Jenazah
• Petugas kesehatan harus menjalankan kewaspadaan standar ketika menangani pasien

yang meninggal akibat penyakit menular.

• APD harus digunakan petugas sesuai terlampir (lampiran 17) yang menangani jenazah
jika pasien tersebut meninggal.

• Jenazah harus terbungkus seluruhnya dalam kantong jenazah yang tidak mudah tembus
sebelum dipindahkan ke kamar jenazah.

• Jangan ada kebocoran cairan tubuh yang mencemari bagian luar kantong jenazah.  
Pindahkan sesegera mungkin ke kamar jenazah setelah meninggal dunia.

• Jika keluarga pasien ingin melihat jenazah, diijinkan untuk melakukannya sebelum
jenazah dimasukkan ke dalam kantong jenazah dengan menggunakan APD.

• Petugas harus memberi penjelasan kepada pihak keluarga tentang penanganan khusus
bagi jenazah yang meninggal dengan penyakit menular. Sensitivitas agama, adat istiadat
dan budaya harus diperhatikan ketika seorang pasien dengan penyakit menular
meninggal dunia.

• Jenazah tidak boleh dibalsem atau disuntik pengawet.

• Jika akan diotopsi harus dilakukan oleh petugas khusus, jika diijinkan oleh keluarga dan 
Direktur Rumah Sakit.

• Jenazah yang sudah dibungkus tidak boleh dibuka lagi.

• Jenazah hendaknya diantar oleh mobil jenazah khusus.

• Jenazah sebaiknya tidak lebih dari 4 (empat) jam disemayamkan di pemulasaraan
jenazah.

• Perlakuan ini juga diperuntukkan bagi jenazah dengan status PDP yang belum
mendapatkan hasil pemeriksaan laboratorium COVID-19.



• Selenggarakan jenazah
dengan menghormati
kultur, sensitifitas, dan 
kepercayaan

• Terapkan protokol
Kesehatan:
• Pembatasan akses

keluarga
• Cuci tangan dan 

desinfeksi orang
• Pergunakan APD 

• Terapkan pembatasan sosial
• Terapkan pembatasan fisik
• Perlakukan sebagai COVID-

19 jika tidak ada konfirmasi



Ringkasan

• Potensi penularan SAR-CoV-2 
dari jenazah terkonfirmasi dan 
diduga COVID-19 masih ada

• Perlu dilakukan protokol
Kesehatan pada pemulasaran
jenazah

https://www.pngwave.com/png-clip-art-gxrrb
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