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Petunjuk Pencegahan Penularan COVID-19 Sebelum Pasien Datang ke Tempat Praktik RS /
Klinik / Praktik Mandiri
● Kontrol administratif untuk pasien dengan rencana jadwal kunjungan (kontrol) sebelum
hari kunjungan via telepon, berupa:
○ Mengidentifikasi pasien yang memiliki tanda dan gejala COVID-19
○ Menganjurkan bagi para pasien tersebut untuk menunda kunjungan mereka
sekurang-kurangnya 14 hari.
○ Hanya menerima pasien konsultasi sesuai dengan kegawatdaruratan dalam bidang
dermatologi dan venereologi (Lampiran 1) :
▪ Lepuh yang luas
▪ Ruam kulit luas dengan/tanpa demam
▪ Lepuh disertai lecet di mata, mulut, atau kelamin
▪ Bercak kulit disertai nyeri
▪ Biduran/kaligata dengan bengkak di mata/bibir
Petunjuk Pencegahan Penularan COVID-19 Sebelum Masuk ke Tempat Praktik di RS / Klinik
/ Praktik Mandiri
•
•
•
•
•
•

Memasang informasi tanda dan gejala COVID-19 pada pintu ruangan praktik
Menerapkan social distancing untuk pasien di tempat praktik.
Seluruh pasien memakai masker.
Melakukan edukasi etika batuk dan bersin setiap hari pada seluruh pasien.
Antisipasi keluhan ke arah COVID-19 setiap kunjungan pasien (visit).
Skrining untuk setiap pasien yang datang:
○ Melakukan pengecekan suhu, apakah ada demam (>37,50C).
○ Ditanyakan apakah ada keluhan :
○ Batuk
○ Pilek
○ Nyeri tenggorok
○ Sesak nafas
○ Anosmia
○ Augesia
○ Riwayat pergi ke luar negeri (< 14 hari sebelumnya)
○ Riwayat kontak dengan atau menjadi Pasien Dalam Pengawasan (PDP) atau
pasien COVID-19
• Pasien demam atau ditemukan minimal satu keluhan di atas, dipisahkan dengan
pasien umum lainnya.

•

Untuk pasien yang terkonfirmasi COVID-19:
○ Pasien wajib memakai masker bedah.
○ Jaga jarak > 1 meter dari pasien lain.
○ Petugas memakai masker N95, face shield/googles, baju kerja, sarung tangan, gaun
pelindung dan sepatu/sandal kerja

○ Segerakan pasien untuk dirujuk ke rumah sakit rujukan atau sementara di ruang
isolasi sampai mendapat rujukan.
Petunjuk Pencegahan Penularan COVID-19 di Tempat Praktik di RS / Klinik / Praktik Mandiri
● Seluruh pasien memakai masker kain karena kita tidak tahu apakah seseorang sudah
terinfeksi atau dalam masa inkubasi atau sudah terjangkit COVID-19. Dengan
memakai masker kain, maka droplet akan tertahan dan diserap oleh masker sehingga
petugas kesehatan yang berada di sekitarnya relatif aman.
● Dokter tidak perlu menggunakan sneli/jas dokter. Bila memungkinkan, sebaiknya
mengenakan baju berlengan pendek (di atas siku). Tidak memakai perhiasan, jam
tangan dan tali name tag (lanyard). Untuk name tag, sebaiknya dijepit atau dipeniti di
baju. Rambut sebaiknya diikat dan tidak digerai.
● Pada saat melakukan anamnesis dan pemeriksaan fisik, pasien dan dokter berjarak
minimal 1 meter. Saat pemeriksaan jarak dekat, sarankan pasien untuk tidak bicara.
● Meningkatkan kewaspadaan pada :
o Pemeriksaan kulit di daerah mulut, hidung dan mata.
o Pasien dengan eritema, urtikaria, vesikel dan petechie mengikuti alur
pemeriksaan (Lampiran 2).
● Berikut APD yang disesuaikan dengan kegiatan praktik.
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● Cuci tangan sebelum dan sesudah melakukan pemeriksaan fisik.
● Gunakan disinfektan pada alat tulis dan alat bantu periksa (seperti lampu periksa,
dermoskopi, dan lainnya) setiap kali berganti pasien.
● Pasien rawat : dalam menjawab konsul keluhan kulit dan kelamin pasien suspek
dan/atau COVID-19 yang dirawat dianjurkan untuk tidak kontak langsung dengan
pasien tersebut melainkan melalui teledermatologi (foto) mengikuti kajian praktik
teledermatologi. Hanya apabila sangat diperlukan untuk kontak langsung, dokter
wajib senantiasa menggunakan APD lengkap. Hindari membawa rekam medis ke
ruang rawat pasien.
● Dokter wajib menggunakan baju kerja dan mengganti baju sebelum pulang ke rumah.
Saat tiba di rumah: segera melakukan cuci tangan dan mengganti pakaian (segera
direndam dan dicuci dengan deterjen) kemudian mandi sebelum berkontak dengan
anggota keluarga lainnya.

● Pembersihan ruangan praktik dengan disinfektan setiap kali praktik selesai. (Pedoman
Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 rev.04 Kemkes RI hal. 53).
● Menerapkan universal precaution, Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan jika
diperlukan menjalani isolasi mandiri sesuai aturan yang berlaku.
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