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Isolasi mandiri

Siapa..?
• Memiliki kontak orang dengan covid-19 positive, 
• Bepergian dari LN (daerah zona merah), atau
• Anda sudah positive covid19.  

Jika sudah diminta isolasi mandiri, maka: 
• Pulang langsung ke rumah. Tidak mampir. Gunakan kendaraan pribadi
• Jika kendaraan umum: pakai masker bedah, tutupi saat batuk/bersin, 

jaga jarak 1.5M



Isolasi mandiri (self isolation) 

Tinggal dirumah atau dihotel atau ditempat
Karantina Selama 14 hari:
- Tidak pergi ke tempat umum
- Tidak boleh orang lain masuk
- Tidak boleh keluar (kecuali emergency)
- Jika keluar (berjemur, halaman, taman):

- Pakai masker bedah
- Hanya sebentar
- Jaga jarak 1.5M dengan orang lain
- Hindari kerumunan



Syarat isolasi mandiri

• Ditetapkan oleh petugas kesehatan
• Dianggap bisa dirawat mandiri dirumah
• Memiliki tempat tidur terpisah dan bisa menghindari tempat umum
• Memiliki APD minimal (sarung tangan dan masker bedah)
• Tidak memiliki anggota keluarga dengan resiko tinggi (usia >65 tahun, 

anak anak, wanita hamil, anggota keluarga dg masalah imunologi)
• Hanya tinggal dengan anggota keluarga yang sangat penting. Yang lain 

harus di evakuasi ke tempat lain. 



Selama masa isolasi

• Tetap kontak dengan keluarga (telephone, video call, medsos)
• Tetap melakukan kegiatan rutin (olahraga, kerja jarak jauh dari rumah)
• Makan sehat dg gizi seimbang secara teratur
• Alat makan, tempat tidur, handuk, pakaian terpisah
• Lakukan hal yang menyenangkan yang sebelumnya tidak sempat dilakukan
• Bersihkan rutin barang yang sering disentuh (handle pintu, meja, kursi, 

dapur, kamar mandi) bersihkan dengan sabun atau desinfektan
• Kebutuhan obat diantar oleh farmasi/keluarga
• Memastikan monitor kesehatan dan melaporkan pada pihak kesehatan

melalui telehealth (suhu badan, gejala flu, batuk)



Kesehatan psikososial selama isolasi

• Ibadah dirumah
• Pikiran positive:

• Afirmasi positive, self talk
• Hipnosis diri sendiri (hipnosis 5 jari)
• Stop negative overthinking 

• Hubungan positive
• Saling menyapa, pujian
• Berbagi cerita positive
• Jaringan social pemenuhan kebutuhan pokok

• Mengurangi stressor: batasi medsos, berita, hoax
• Relaksasi fisik: nafas dalam, olahraga 30 mnt/hari





Keluar dari isolasi mandiri

• 14 hari tidak ada gejala
• Tetap lakukan social dan physical distancing
• Memakai masker diluar rumah
• Melakukan pekerjaan atau belanja seperlunya
• Jaga kebersihan diri dan PHBS
• Jika ada gejala sakit segera hubungi petugas




