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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Coronavirus adalah keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit mulai dari gejala
ringan sampai berat. Ada setidaknya dua jenis coronavirus yang diketahui menyebabkan
penyakit yang dapat menimbulkan gejala berat seperti Middle East Respiratory Syndrome
(MERS) dan Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS). Coronavirus Disease 2019
(COVID-19) adalah penyakit jenis baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada
manusia. Virus penyebab COVID-19 ini dinamakan Sars-CoV-2. Virus corona adalah
zoonosis (ditularkan antara hewan dan manusia). Penelitian menyebutkan bahwa SARS
ditransmisikan dari kucing luwak (civet cats) ke manusia dan MERS dari unta ke manusia.
Adapun, hewan yang menjadi sumber penularan COVID-19 ini sampai saat ini masih belum
diketahui.
Berdasarkan bukti yang tersedia, COVID-19 ditularkan melalui kontak dekat dan
droplet, bukan melalui transmisi udara (kecuali pada tindakan yang menghasilkan aerosol).
Orang-orang yang paling berisiko terinfeksi adalah mereka yang berhubungan dekat dengan
pasien COVID-19 atau yang merawat pasien COVID-19. Tindakan pencegahan dan mitigasi
merupakan kunci penerapan di pelayanan kesehatan dan masyarakat.
Salah satu program dalam pencegahan dan pengendalian infeksi di fasilitas pelayanan
kesehatan adalah melakukan pengkajian risiko, dimana risiko tersebut merupakan potensi
terjadinya kerugian yg dapat timbul dari proses kegiatan saat sekarang atau kejadian dimasa
datang.

B. Tujuan
Penanganan terhadap kejadian pajanan bagi tenaga kesehatan yang bekerja pada fasilitas
pelayanan kesehatan yang melakukan perawatan terhadap pasien covid-19.

C. Ruang Lingkup tata laksana terkait risk assessment dan tindaklanjut terhadap petugas
kesehatan yang terpapar pasien covid-19
1. Monitoring
2. Daftar Risiko
3. Tindak Lanjut

BAB II
PEMBAHASAN

A. Definisi
1. Self monitoring – Pemantauan mandiri
a. Setiap tenaga kesehatan harus dibekali pengetahuan dan petunjuk tentang siapa yang
dihubungi bila muncul demam dan gejala gangguan respirasi selama masa pemantauan
b. Tenaga kesehatan memonitor dirinya sendiri
c. Mengukur suhu 2 kali/hari dan waspada terhadap gejala gangguan respirasi (misalnya
batuk, sulit bernapas, nyeri menelan)
2. Active monitoring – Pemantauan aktif
a. Rumah sakit bertanggung jawab untuk berkomunikasi secara teratur dengan tenaga
kesehatan yang berpotensi terpapar
b. Untuk tenaga kesehatan dengan high dan medium risk, direkomendasikan untuk
berkomunikasi 1 kali per hari.
3. Self-monitoring with delegated supervision – Pemantauan mandiri dibawah supervisi
Tenaga kesehatan melakukan self monitoring dengan di supervisi oleh Tim PPI dan
K3RS dan berkoordinasi dengan dinas kesehatan setempat.
4. Close contact
Didefinisikan sebagai berikut:
a. Berada dalam jarak 2 meter dengan pasien COVID-19 selama periode cukup lama
seperti merawat pasien, duduk dalam jarak 2 meter dengan pasien di area ruang tunggu
pasien
b. Kontak langsung dengan cairan tubuh (sekret atau ekskresi) pasien COVID-19 tanpa
menggunakan APD

B. Kategori Risiko Terhadap Paparan
1. High risk exposures
a. Tenaga kesehatan yang melakukan kontak erat dengan pasien COVID-19 yang tidak
mengenakan masker, dimana tenaga kesehatan juga tidak mengenakan masker/APD
lainnya yang setara.

b. Berada di ruangan yang sama tanpa mengenakan APD saat pasien sedang dilakukan
prosedur yang dapat menghasilkan aerosol seperti intubasi, RJP, ekstubasi,
bronkoskopi, nebulisasi, dan induksi sputum
2. Medium risk exposures
a. Secara umum adalah nakes dengan kontak erat (closed contact) dengan pasien
COVID-19 yang mengenakan masker, namun hidung dan mulut nakes terekspos
terhadap bahan yang berpotensi terinfeksi COVID-19.
b. Misalnya: nakes yang mengenakan gaun, gloves, pelindung mata, dan masker bedah
bukan respirator selama prosedur yang menghasilkan aerosol.
3. Low risk exposures
Interaksi singkat dengan pasien COVID-19 atau kontak erat dengan pasien yang
mengenakan masker bedah dan nakes mengenakan masker bedah atau respirator.
4. Tabel Klasifikasi Risiko Epidemiologis untuk Tenaga Kesehatan Asimtomatik Setelah
Terpapar dengan Pasien COVID-19
Faktor Risiko
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sekali
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terakhir
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High
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pekerjaan selama 14

masker bedah atau
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APD Nakes : Tidak

Medium

Active
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pekerjaan selama 14

mata
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APD Nakes : Tidak

Low
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supervision
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APD Nakes :
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Keterangan :
* Kategori risiko pada baris ini dinaikkan 1 level bila Nakes melakukan kontak tubuh
secara ekstensif misalnya mengangkat pasien, memindahkan posisi pasien
** Kategori risiko pada baris ini dinaikkan 1 level bila Nakes melakukan atau berada pada
ruangan yang sama pada saat prosedur yang menghasilkan aerosol seperti RJP, intubasi,
ekstubasi, bronkoskopi, terapi nebulisasi, induksi sputum.
 Nakes yang berjalan di depan pasien atau yang tidak melakukan direct contact
dengan pasien atau cairan tubuh pasien dianggap memiliki risiko yang tidak
teridentifikasi.

5. Rekomendasi untuk melakukan monitoring berdasarkan Risiko Paparan terhadap COVID19
a. Kategori High risk
1) Dilakukan active monitoring dan restriksi bekerja selama 14 hari terhitung sejak
paparan terakhir.
2) Jika Nakes mengalami demam (suhu >38o) atau gejala gangguan respirasi (batuk,
sulit bernapas, nyeri menelan) maka Nakes tersebut wajib menjalankan prosedur

self isolation dan dilaporkan kepadaTim PPI untuk kemudian dikoordinasikan
dengan Dinas Kesehatan setempat untuk ditindak lanjuti.
b. Kategori Medium Risk
1) Dilakukana ctive monitoring
2) Jika Nakes mengalami demam (suhu >38 o) atau gejala gangguan respirasi (batuk,
sulit bernapas, nyeri menelan) maka Nakes tersebut wajib menjalankan prosedur
self isolation dan dilaporkan kepada Tim PPI untuk kemudian dikoordinasikan
dengan Dinas Kesehatan setempat untuk ditindak lanjuti.
c. Kategori Low risk
1) Nakes melakukan self monitoring dengan disupervisi Tim PPI dan K3RS sampai
14 hari terhitung dari paparan terakhir
2) Nakes kategori ini tidak direstriksi untuk bekerja.
3) Nakes melakukan pemeriksaan suhu mandiri 2 kali per hari dan waspada terhadap
gejala gangguan respirasi (batuk, nyeri menelan, sulit bernapas).
4) Nakes wajib memastikan dirinya bebas demam dan asimtomatik sebelum
berangkat bekerja.
5) Jika Nakes mengalami demam (suhu >38 o) atau gejala gangguan respirasi (batuk,
sulit bernapas, nyeri menelan) maka Nakes tersebut wajib menjalankan prosedur
self isolation dan dilaporkan kepadaTim PPI untuk kemudian dikoordinasikan
dengan Dinas Kesehatan setempat untuk ditindak lanjuti.
6) RS menyiapkan prosedur untuk pelaporan suhu dan gejala pada Nakes.
d. Nakes dengan Risiko Paparan Tidak Teridentifikasi
Tidak perlu self monitoring dan restriksi
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