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Pasien dengan gejala: 

 Demam atau riwayat demam atau 

 Batuk atau pilek atau sakit tenggorokan atau 

 Sesak atau kesulitan bernapas  

 dan tidak ada penyebab lain yang meyakinkan  

 dan 14 hari terakhir memiliki riwayat dari negara terjangkit / daerah transmisi lokal atau bekerja 

di fasilitas kesehatan atau kontak dengan kasus konfirmasi/probable 

 atau seseorang dengan ISPA berat 

 atau anosmia/ageusia 

 atau terdapat komorbid/koinsidens yang dicurigai terdapat infeksi virus dari hasil laboratorium 

dan atau radiologi 

 Ditetapkan kriteria suspek oleh DPJP  

Pasien menunggu di ruang  isolasi IGD,  lapor DPJP dan Tim penanganan COVID-19 

Bila hasil terkonfirmasi positif, diagnosis COVID-19 

Derajat berat/kritis 
Dirawat di ruang isolasi khusus RS 

 Terapi simptomatik 

 Terapi cairan 

 Terapi oksigen 

 Azitromisin atau sebagai alternatif levofloxacin 

 Pemberian antibiotik empiris sesuai indikasi 

 Klorokuin fosfat atau hidroksiklorokuin jika tidak ada 
kontraindikasi 

 Pemberian vitamin 

 Pemberian antivirus sesuai pedoman 

 Antikoagulan sesuai evaluasi DPJP 

 Steroid sesuai evaluasi  DPJP 

 Ventlasi mekanik sesuai indikasi 

 Tatalaksana syok sepsis (bila terjadi) 

 Penanganan komorbid atau komplikasi 

 Serial foto toraks sesuai indikasi Bila hasil PCR bukan 

virus SARS CoV-2, 

maka tatalaksana 

seperti pneumonia 

pada umumnya 

Pasien keluar dari ruang 

isolasi khusus 

Bila pasien meninggal maka 

dilakukan tata laksana 

khusus pemulasaraan pasien 

infeksius  

Pasien dapat dipulangkan dan dikoordinasikan dengan Dinas 

Kesehatan, bila memenuhi kriteria selesai isolasi: 

 Tanpa gejala: sudah menjalani isolasi selama 10 hari 

sejak pengambilan specimen diagnosis konfirmasi 

 Gejala ringan dan sedang: 10 hari sejak tanggal onset 

ditambah minimal 3 hari setelah tidak menunjukkan 

gejala demam dan gangguan pernapasan 

 Gejala berat/kritis: bila follow up PCR satu kali negatif 

ditambah minimal 3 hari tanpa demam dan gangguan 

pernapasan 

RAWAT JALAN 

 Isolasi  mandiri sambil l 

menunggu hasil PCR 

RAWAT INAP 

 Ruang Isolasi Khusus 

 Terapi 

komorbid/koinsidens 

Derajat Ringan  

Isolasi mandiri, bila gejala 

memberat segera ke RS 

 

Derajat Sedang 

 Dirawat di Ruang isolasi khusus 

RS  

 Terapi simptomatik 

 Terapi cairan 

 Terapi oksigen 

 Azitromisin atau sebagai 
alternatif levofloxacin 

 Pemberian antibiotik empiris 
sesuai indikasi 

 Klorokuin fosfat atau 
hidroksiklorokuin jika tidak ada 
kontraindikasi 

 Pemberian vitamin 

 Pemberian antivirus sesuai 
pedoman 

 Antikoagulan sesuai evaluasi 
DPJP 

 Penanganan komorbid atau 
koinsidens 

 Serial foto toraks sesuai 
indikasi 

 

 

 

 Lapor Dinas Kesehatan  

 Periksa PCR 

Bila meninggal maka disebut kasus 

probable dilakukan tata laksana 

khusus pemulasaraan pasien infeksius  

 


