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Kriteria Kasus Covid 
• Kasus Terkonfirmasi

Yang dimaksud dengan Kasus Terkonfirmasi adalah orang yang memenuhi salah satu
kriteria berikut: 

a. Seseorang dengan pemeriksaan laboratorium NAAT positif. 
b. Memenuhi kriteria kasus suspek atau kontak erat dan hasil pemeriksaan RDT-Ag positif di wilayah sesuai

penggunaan RDT- Ag pada kriteria wilayah B dan C. 
c. Seseorang dengan hasil pemeriksaan RDT-Ag positif sesuai dengan penggunaan RDT-Ag pada kriteria wilayah 

C. 

• Kontak Erat
Kontak erat adalah orang yang memiliki riwayat kontak dengan kasus probabel atau
dengan kasus terkonfirmasi COVID-19 dan memenuhi salah satu kriteria berikut: 

a. Kontak tatap muka/berdekatan dengan kasus konfirmasi dalam radius 1 meter selama 15 
menit atau lebih; 

b. Sentuhan fisik langsung dengan pasien kasus konfirmasi (seperti bersalaman, berpegangan
tangan, dll); 

c. Orang yang memberikan perawatan langsung terhadap kasus konfirmasi tanpa menggunakan
APD yang sesuai standar; ATAU 

d. Situasi lainnya yang mengindikasikan adanya kontak berdasarkan penilaian risiko lokal yang 
ditetapkan oleh tim penyelidikan epidemiologi setempat. 



Kriteria Kasus Covid 
• Kasus Suspek
• Yang dimaksud dengan kasus suspek adalah orang yang memenuhi salah satu kriteria berikut: 
• Orang yang memenuhi salah satu kriteria klinis: 

• 1) Demam akut dan batuk; atau
• 2) Minimal 3 gejala berikut: demam, batuk, lemas, sakit kepala, 
• nyeri otot, nyeri tenggorokan, pilek/hidung tersumbat, sesak napas, anoreksia/mual/muntah, diare, atau

penurunan kesadaran; atau
• 3) Pasien dengan ISPA (Infeksi Saluran Pernapasan Akut) berat dengan riwayat demam/demam (> 38°C) dan 

batuk yang terjadi dalam 10 hari terakhir, serta membutuhkan perawatan rumah sakit; atau
• 4) Anosmia (kehilangan penciuman) akut tanpa penyebab lain yang teridentifikasi; atau
• 5) Ageusia (kehilangan pengecapan) akut tanpa penyebab lain yang teridentifikasi. 

• Seseorang yang memiliki riwayat kontak dengan kasus probable/konfirmasi COVID-19/kluster
COVID-19 dan memenuhi kriteria klinis pada huruf a. 

• Seseorang dengan hasil pemeriksaan Rapid Diagnostic Test Antigen (RDT-Ag) positif sesuai
dengan penggunaan RDT-Ag pada kriteria wilayah A dan B, dan tidak memiliki gejala serta
bukan merupakan kontak erat (Penggunaan RDT-Ag mengikuti ketentuan yang berlaku). 
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PERCEPATAN PEMERIKSAAN DAN 
PELACAKAN DALAM MASA PPKM

• Bagi kabupaten/kota dengan hasil asesmen
situasi COVID-19 pada level 4 dan level 3 dapat 
menggunakan RDT-Ag sebagai diagnosis untuk
pelacakan kontak erat dan suspek, dan dapat 
digunakan sebagai data dukung dalam 
pengajuan klaim COVID-19. 

• Jika pemeriksaan RDT-Ag negative, pemeriksaan
dilanjutkan dengan exit tes menggunakan PCR 
pada hari kelima sejak pemeriksaan pertama
(entri tes) kecuali pada daerah yang tidak ada
fasilitas pemeriksaan PCR dapat menggunakan
RDT-Ag sebagai exit tes. 

• Untuk meningkatkan pelacakan kontak, seluruh
orang yang tinggal serumah dan bekerja di 
ruangan yang sama dianggap kontak erat serta
wajib dilakukan pemeriksaan (entri tes) dan
karantina. Selanjutnya kontak erat juga perlu
diidentifikasi dari orang seperjalanan, satu
kegiatan keagamaan/sosial (seperti takziah, 
pengajian, kebaktian, pernikahan), riwayat
makan bersama, kontak fisik. 



Mengapa ISOLASI MANDIRI
Dilakukan?

RANTAI PENULARAN  
COVID-19.
Bagaimana bisa?

• TANPA ISOMAN
• Tujuan ISOLASI
• MANDIRI adalah :
• MEMUTUS MATA

DENGAN ISOMAN

1 orang  
Terkonfirmasi  
Positif COVID-19  
dan tetap  
beraktivitas

1 orang 
Terkonfirmasi  

Positif COVID-19
dan  

menjalankan  
Isolasi mandiri

Rekan kerja

Teman

Keluarga







Apakah Saya dapat melakukan  ISOLASI 
MANDIRI?

YA, bila

Ada RUANG SENDIRI
terpisah dengan ORANG LAIN

TIDAK SERUMAH/pembatas
dengan  Kelompok RESIKO TINGGI
seperti:

Bayi Lansia
Sistim
imun
rendah

Komorbiditas  
(DM, Hiper-

tensi, Jantung,  
dll)

Jika Anda tidak  
memenuhi syarat  

di samping,  
segera kontak  

fasilitas kesehatan  
(puskesmas/RS)  
terdekat Anda
atau menuju

isolasi terpusat



Obat /  Suplemenyang  
PERLUDIMINUM

VITAMIN C

VITAMIN D

Lanjutkan minum obat  
Sesuai kondisi penyerta

• Misal: Pasien punya Hipertensi, maka  
Konsumsi obat Hipertensi dilanjutkan

Khusus yang gejala ringan

• Antivirus hanya dengan resep dokter
• Pengobatan sesuai gejala misal demam

maka boleh minum Parasetamol
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Cheklist OBAT-OBATAN

üVitamin C non-acidic tiga  
kali sehari satu tablet  
500 mg (2 minggu)

üVitamin C tablet isap dua
kali sehari satu tablet 500  
mg (1 bulan)

üMultivitamin mengandung
vitamin B-C-E dan Zink
dua tablet sehari (1 bulan)

üVitamin D satu kali sehari  
satu tablet 400 - 1000 IU

üObat herbal yang  
teregistrasi di BPOM

üObat rutin penyakit  
sebelumnya (jika ada)

Minum obat sesuai dengan  
anjuran dokter
üOseltamivir tablet 75 mg
atau Favipiravir (sesuai dosis  
yang dianjurkan dokter)
üAzithromycin (sesuai
resep dokter)
üParasetamol bila demam
üObat pereda gejala yang  
diresepkan

Vitamin C  
(Pilih salah satu)

Obat dan  
Suplemen Lain

Obat-obatan jika  
bergejala ringan  

(tanpa sesak)



Ketersediaan obat di apotek dapat diakses secara online
melalui website Farma Plus (farmaplus.kemkes.go.id)



Layanan telemedicine untuk pasien isolasi mandiri
Kemenkes bekerja sama dengan 11 platform telemedicine untuk menyediakan layanan telekonsultasi

18

Hasil test  
COVID-19

positif

Database
NAR

Kirim notifikasi  
WA ke pasien

Klik link akses  
telemedicine

Telekonsultasi

Resep obat

Menyiapkan
paket obat

Kirim paket

ISOMAN

Dengan layanan telemedicine ini, semua pasien COVID-19  
konfirmasi positif mendapatkan layanan medis tepat  
waktu, tanpa perlu mengantri di RS.
Dengan demikian layanan RS dapat diprioritaskan untuk  
pasien dengan gejala sedang dan berat/kritis

Pasien

Kemenkes

Penyedia  
Telemedicine

Apotek



Call Centre
1. PCR di lab yg bekerjasama dengan Kemkes, cek website Kemkes
2. PCR Positif: dapat WA dari Kemkes atau cek NIK langsung ke https://isoman.kemkes.go.id/
3. Kontrol dokter lewat telemedicine (Aplikasi Online) - voucher ISOMAN, cek

https://isoman.kemkes.go.id/konsultasi
4. Dapat Resep .pdf, dan diupload ke https://isoman.kemkes.go.id/pesan_obat
5. Tunggu pengiriman obat dari siCepat
6. Cek pemesanan di https://isoman.kemkes.go.id/periksa
7. Pengecekan status dan pengiriman ke nomor CS Sicepat : +62 812-1230-5515

https://isoman.kemkes.go.id/periksa


Distribusi obat COVID-19 oleh TNI

19

Bagi pasien isolasi mandiri yang tidak dapat mengakses telemedicine

Lab
Hasil (+) Dinkes

Unduh data NAR

Pkm
Triase gejala  

pasien

Babinsa 
Antar obat &  
edukasi pasien

Pasien
Minum obat

Kesdam
Distribusi obat

Kimia Farma 
Menyediakan  

obat

Hasil PCR/antigen
(+) dimasukkan ke
sistem NAR oleh lab

Dinkes  
menginformasikan  
pasien positif ke  

Puskesmas  
berdasarkan data 

NAR.

1.Triase pasien  
berdasarkan gejala.

2.Berkoordinasi
dengan Babinsa  
mengenai pasien 
isoman & paket 
obat yang perlu  
diberikan.

1.Minum obat  
sesuai regimen.

2.Memantau gejala
secara mandiri.  

3.Menghubungi
petugas jika gejala  
memburuk.

Alur informasi pasien isoman  

Alur distribusi obat

Garis koordinasi

1.Mendistribusikan obat ke Babinsa.  
2.Mengedukasi Babinsa mengenai

etiket minum obat.

Menyediakan paket obat COVID-19  
sesuai alokasi:

• Paket 1: 10%
• Paket 2: 60%
• Paket 3: 30%

• Sasaran: Pasien COVID-19 yang menjalankan isolasi mandiri,  
diutamakan yang berlatar belakang sosial ekonomi rendah.

• Kriteria: hasil PCR (+) atau antigen (+) yang tercatat di NAR.
• Lokasi: Daerah di Jawa & Bali dengan situasi pandemi level 3 dan  

4, di luar DKI Jakarta.



Edukasi KELUARGA

Kesehatan dan  
Gejala

Memeriksakan diri ke  
dokter

Melapor ke dokter jika  
ada gejala

Selalu

Pakai masker

Cuci tangan dan jangan  
sentuh wajah

Jaga jarak minimal
1 meter

Menghibur yang sakit,  
berikan dukungan  

maksimal

Bersihkan perabotan  
yang sering disentuh  

pasien

Ingatkan minum  
obat

Selalu



Apa yang PERLUDIPERHATIKAN

Selalu  
menggunakan  

masker
Saat keluar kamar  

dan interaksi dengan  
orang yang ada di  

rumah

Menjaga  
jarak

Dengan  
orang lain yang ada

di rumah

Menerapkan  
etika batuk

Agar droplet tidak  
beterbangan
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Apa yang PERLUDIPERHATIKAN

Kamar  
terpisah

Jangan tidur sekamar  
dengan orang lain

Alat-alat makan dan  
minum dibersihkan  

terpisah
Agar tidak tercampur  

dengan anggota  
keluarga

Berjemur

Sekitar 10–15 menit
(antara jam 10 sd 13)
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Apa yang PERLUDIPERHATIKAN

Catat suhu
& Saturasi
Oksigen
2x perhari

1x di pagi hari dan  
1x di malam hari

Cuci pakaian  
Secara terpisah

Dipungut pada  
kantong/wadah  

terpisah

WFH / SFH

Bagi yang bekerja /  
sekolah
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Apa yang PERLUDIPERHATIKAN
Lingkungan Kamar

Ventilasi,
Cahaya dan udara  

yang baik

Membuka  
Jendela kamar  
Secara berkala

Bersihkan kamar  
Setiap hari (lebih baik  

jika sambil  
menggunakan APD
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Anggota keluarga yang lainnya dirumah
Apa yang PERLUDIPERHATIKAN

Jaga jarak
Minimal 1 m

Anggota  
keluarga  

senantiasa  
pakai masker

Selalu  
membuka  

jendela rumah

Kalo ada yang  
kontak erat  

periksakan ke  
faskes terdekat

Bersihkan daerah  
yang sering  

tersentuh pasien  
Contoh gagang  

pintu

Sering  
mencuci  
tangan
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Jangan lupa  
KESEHATAN  

JIWAMU

BANYAK BERDOA

Jangan lupa ya,  
tetap jalin  
koneksi dengan  
komunitas  
beragama  
masing-masing.

Baca buku? Nulis  
jurnal? Ekstra  
tidur? Hobi-hobi  
lain? Silahkan  
selama sesuai  
prokes.

Bicara dengan 
keluarga/kerabat  

Tentunya lewat
Daring.

Mengurangi  
paparan social 

media dan  
berita mengenai

COVID-19



Terimakasih


