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PENGERTIAN Merupakan prosedur untuk mengatur tata tertib / aturan bagi 
pengunjung / pengantar barang pasien COVID -19 (suspek 
/probable/terkonfirmasi) selama pasien di rawat di RSUD dr. 
Loekmono Hadi Kudus  

TUJUAN 1. Menanamkan rasa tanggung jawab sebagai pengunjung 
pasien / pengantar makanan dan atau barang. 

2. Memberi rasa nyaman dan aman bagi pasien. 
3. Agar proses pelayanan berjalan lancar. 
4. Memutus mata rantai infeksi nosokomial Covid -19.  

KEBIJAKAN 1. KMK No. HK.01.07/MENKES/413/2020 tentang pedoman 
Pencegahan dan pengendalian  COVID -19 

2. Peraturan Direktur RSUD dr. Loekmono Hadi nomor : 01 
Tahun 2009 Tentang Kebijakan Pelayanan Kesehatan 
RSUD dr. Loekmono Hadi   

PROSEDUR 

 
 
 
 

1. Pasien COVID -19 (suspek / probable/ terkonfirmasi) 
selama dirawat di RSUD dr.Loekmono Hadi tidak boleh 
dikunjungi. 

2. Pasien COVID -19 (suspek / probable/ terkonfirmasi) 
selama dirawat di RSUD dr.Loekmono Hadi diperbolehkan 
menerima makanan dan atau barang dari luar seijin DPJP 
atau perawat diruang isolasi khusus. 

3. Semua pengantar melalui pintu masuk utama, dengan lebih 
dulu menjalani pemeriksaan suhu (36,0 – 37,3) oleh 
petugas, kemudian cuci tangan. 

4. Pengantar yang lolos pemeriksaan dapat menuju ruang 
isolasi khusus dan menyerahkan  makanan dan atau 
barang kepada petugas / perawat untuk disampaikan 
kepada pasien. 

5. Pengantar yang tidak lolos pemeriksaan tidak 
diperbolehkan menuju ruang isolasi khusus dan dapat 
menyerahkan  makanan dan barang kepada petugas / 
satpam untuk disampaikan kepada petugas / perawat ruang 
isolasi khusus. 

6. Makanan dan atau barang yang diterima petugas / perawat 
ruang isolasi khusus segera disampaikan kepada pasien. 

 

7. Pengantar makanan dan atau barang ke ruang isolasi 
khusus wajib mematuhi protokol kesehatan yang ditetapkan 
oleh RSUD dr. Loekmono Hadi. 

UNIT TERKAIT 
1. Ruang Isolasi Khusus 
2. IGD 
3. Ruang Terkait 


