
1 
Ikhtisar kegiatan - 1 
who.int/indonesia 

Situation Report - 7 

 

INDONESIA Situation Report 19  

Internal for SEARO 

 
 

 

Data as of 07 May 2020 

 

 

Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) 
 

World Health 
Organization 
 Indonesia 

  Tanggal: 29 Mei 2020 

Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) 
 
Penyakit Coronavirus 2019 (COVID-19) 

Ikhtisar kegiatan - 1 

 

World Health 
Organization 
 Indonesia 

Gambar 1: Petugas teknis WHO mendemonstrasikan cara penggunaan alat pelindung diri yang 
benar. Kredit: WHO 

https://www.who.int/indonesia
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• Pada tanggal 28 Mei, Pemerintah Indonesia mengumumkan 24 538 kasus 

konfirmasi COVID-19, 1 496 kasus meninggal dan 6 240 kasus sembuh dari 

412 kabupaten/kota di seluruh 34 provinsi.1 

                                                           
1 https://infeksiemerging.kemkes.go.id/ 

                   SURVEILANS 

Gambar 2: Persebaran wilayah kasus konfirmasi COVID-19 di Indonesia, per 28 Mei 2020. Sumber data 

Gambar 3: Jumlah kasus per hari dan jumlah kumulatif kasus konfirmasi yang dilaporkan di 
Indonesia per 28 Mei 2020. Sumber data 
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• Pada bulan Maret, WHO bersama dengan Kementerian Kesehatan 
(Kemenkes) memberikan dukungan bagi aplikasi daring GOJEK, Halodoc, 
dan Tokopedia dalam mempromosikan langkah-langkah perlindungan diri 
terhadap COVID-19 kepada masyarakat. Aplikasi bersama ini menawarkan 
sistem skrining daring untuk konsultasi gejala-gejala COVID-19.  

 

• Pada 5 April, pemerintah dengan dukungan WHO mengembangkan sistem 

surveilans COVID-19 di Wisma Atlet, Jakarta Utara. Wisma Atlet adalah 

rumah sakit darurat COVID-19 terbesar di Indonesia. Sebuah sistem untuk 

notifikasi dan berbagi data juga telah dikembangkan.  

 

• Sejak 20 April, Kemenkes telah mulai menyerahkan data surveilans 

mingguan COVID-19 melalui portal International Health Regulation (IHR) 

WHO. Portal ini memungkinkan semua Negara Anggota untuk melaporkan 

kasus COVID-19 kepada WHO secara tepat waktu, memantau pandemi ini 

dan tingkat keparahannya, serta memberikan informasi untuk penilaian 

risiko di tingkat nasional, regional, dan global untuk dapat digunakan dalam 

pengambilan keputusan mengenai kesiapsiagaan dan respon.  

 

Gambar 4: WHO mengunjungi Pusat Koordinasi/Operasional 
Kedaruratan Kesehatan Masyarakat untuk memberikan bantuan dalam 
surveilans dan respon COVID-19. Kredit: WHO 

https://www.who.int/indonesia
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• Pada 23 April, WHO berpartisipasi dalam rapat virtual dengan Direktorat 
Surveilans dan Karantina Kesehatan, Kemenkes, dan petugas surveilans 
di tingkat provinsi dan kabupaten untuk membahas Early Warning and Alert 
Respons System (EWARS) WHO dalam konteks COVID-19. Rapat 
mingguan diselenggarakan untuk membahas tantangan-tantangan yang 
dihadapi dalam pelaporan dan menggalakkan penggunaan EWARS secara 
konsisten untuk mendukung deteksi dini COVID-19.  
 

 

 

• WHO memberikan masukan teknis untuk upaya penanggulangan nasional 

yang telah difinalisasi oleh Kepala Pusat Krisis Kesehatan, Kemenkes, 

pada tanggal 20 April. 

 

• Essential Supplies Forecasting Tool (ESFT) WHO dikembangkan untuk 

memperkirakan kebutuhan persediaan esensial untuk menanggulangi 

pandemi ini. Pada bulan Maret dan April, WHO mengorientasikan alat ini 

untuk Kemenkes dan pada bulan Mei, WHO mengadakan diskusi dengan 

Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI) untuk membahas 

penyebarluasan ESFT ke rumah sakit-rumah sakit provinsi untuk dapat 

memetakan kebutuhan yang diperkirakan. 

 

• Pada 24 April, WHO memberikan dukungan teknis mengenai orientasi 

indikasi pemantauan untuk pembatasan sosial berskala besar (PSBB) 

kepada 34 Dinas Kesehatan Provinsi (Dinkes Provinsi) melalui konferensi 

video interaktif.  

 

• Pada bulan Mei, WHO berpartisipasi dalam rapat dengan Kemenkes, 

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), dan Badan 

Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) untuk membahas 

kriteria dan indikator kesehatan masyarakat untuk menyesuaikan langkah-

langkah kesehatan masyarakat dan sosial dalam konteks COVID-19. 

Gugus Tugas COVID-19 telah memilih beberapa indikator yang diajukan 

oleh WHO untuk dapat dimasukkan ke dalam aplikasi pelaporan data baru, 

“Bersatu Lawan Corona” (BLC), yang dikembangkan oleh BNPB. 

 

 

 

 

 

                   PERENCANAAN DAN PENILAIAN RISIKO DAN KEBUTUHAN 

https://www.who.int/indonesia
https://www.who.int/who-documents-detail/who-covid-19-essential-supplies-forecasting-tool
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                OPERASI KESEHATAN 

Gambar 5: Poster tentang: cara pemasangan dan pelepasan alat pelindung diri (atas) 
dan pengumpulan, pengepakan, dan pengiriman spesimen tes COVID-19 (bawah) 

 

https://www.who.int/indonesia
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• WHO, sesuai permintaan oleh Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan, 
telah memproduksi dan mendistribusikan brosur (Gambar 5) untuk 
Kemenkes dan PERSI: 

- Prosedur untuk memakai dan melepaskan alat perlindungan diri 
(APD), pada 16 Maret 

- Pengumpulan, pengepakan dan pengiriman spesimen tes COVID-
19, pada 20 Maret 

• Pada tanggal 1 April, WHO membantu rumah sakit rujukan untuk 
narapidana di Jakarta, Rumah Sakit Pengayoman, dalam mempersiapkan 
Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI) di ruang isolasi COVID-19 
melalui konferensi video. Sembilan anggota tim klinis dan manajemen dari 
rumah sakit tersebut berpartisipasi dalam konferensi ini.  

• Pada 14 April, WHO berpartisipasi dalam rapat koordinasi mengenai Air 
Bersih, Sanitasi, dan Higiene (Water, Sanitation and Hygiene (WASH)) 
yang diadakan oleh Kementerian Sosial dan United Nations Children’s 
Fund (UNICEF). WHO menjelaskan prinsip-prinsip dalam protokol PPI, 
praktik-praktik disinfeksi dan dekontaminasi di tingkat masyarakat, serta 
pentingnya mencuci tangan dengan sabun. Panduan WHO mengenai PPI 
untuk perawatan di rumah dan WASH serta penanggulangan limbah juga 
dibagikan.  
 

• WHO, bekerja sama dengan Kelompok Kerja PPI Nasional, saat ini 
melakukan penilaian risiko terhadap tenaga kesehatan yang terpajan 
infeksi COVID-19 selama melaksanakan tugas, untuk memastikan 
tindakan-tindakan PPI diterapkan. Data mulai dikumpulkan dari 12 Mei dan 
akan terus dikumpulkan selama satu bulan di 200 rumah sakit.  
 
 
 

 

• Pada 23 Maret, Kemenkes dan WHO memfasilitasi rapat koordinasi virtual 

mengenai dukungan kesehatan jiwa dan psikososial untuk memetakan 

kebutuhan di area ini, mengidentifikasi intervensi yang dibutuhkan untuk 

kelompok-kelompok tertentu, dan mengkaji akses pelayanan. Pada 3 April, 

WHO, Kemenkes, dan organisasi-organisasi profesional lainnya yang 

relevan menginisiasi identifikasi saluran telepon cepat (hotline) untuk 

dukungan kesehatan jiwa dan psikososial yang tersedia bagi semua orang 

yang membutuhkan bantuan. Pada 1 Mei, Kemenkes mengumumkan 

disediakannya layanan kesehatan jiwa melalui pusat panggilan (call centre) 

COVID-19 selama pandemi ini. 

                         DUKUNGAN KESEHATAN JIWA DAN PSIKOSOSIAL  

https://www.who.int/indonesia
https://www.who.int/publications-detail/home-care-for-patients-with-suspected-novel-coronavirus-(ncov)-infection-presenting-with-mild-symptoms-and-management-of-contacts
https://www.who.int/publications-detail/home-care-for-patients-with-suspected-novel-coronavirus-(ncov)-infection-presenting-with-mild-symptoms-and-management-of-contacts
https://www.who.int/publications-detail/water-sanitation-hygiene-and-waste-management-for-covid-19
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• Pada tanggal 27 Maret, WHO 

memfasilitasi rapat koordinasi virtual 

antara Kemenkes dan para pemangku 

kepentingan untuk membahas 

rancangan panduan nasional 

mengenai kesehatan jiwa selama 

COVID-19. Panduan ini telah 

difinalisasi pada tanggal 24 April dan 

telah diadakan peluncuran pada 

tanggal 26 Maret melalui webinar yang 

diadakan oleh Direktorat Jenderal 

Pencegahan dan Pengendalian 

Penyakit, Kemenkes. Webinar ini 

dihadiri oleh Dinkes Provinsi, Dinas 

Kesehatan Kabupaten/Kota (Dinkes 

Kota/Kabupaten), lembaga swadaya 

masyarakat lokal dan internasional, 

serta berbagai subdirektorat di dalam 

Kemenkes. WHO membantu 

penyebarluasan panduan ini ke 

berbagai pemangku kepentingan 

seperti pemerintah daerah, tenaga 

kesehatan dan tenaga sosial, 

lembaga swadaya masyarakat, dan 

masyarakat dari 27 April hingga 1 Mei.  

 

 

 

 

 

• WHO, bersama Kemenkes, UNICEF, United Nations Population Fund 
(UNFPA), dan sekitar 30 mitra nasional dan internasional, telah menjadi 
bagian dari kelompok kerja Komunikasi Risiko dan Pelibatan Masyarakat 
dalam Gugus Tugas COVID-19 yang dipimpin olen BNPB. Kelompok kerja 
ini terbagi dalam empat subkelompok: pelibatan masyarakat, komunikasi, 
media sosial, dan pembangunan kapasitas.  
 

• WHO terus memastikan keterlibatan dengan masyarakat melalui Instagram 
dan Twitter sehingga masyarakat terus mendapat informasi terbaru 
mengenai perkembangan situasi dan pesan-pesan kesehatan penting 
terkait COVID-19 sehingga dapat mempersiapkan diri dan melakukan 
penanggulangan. 

                         KOMUNIKASI RISIKO 

Gambar 6: WHO membantu diseminasi pedoman 
dukungan kesehatan jiwa dan psikososial selama 
COVID-19, 25 April 2020. 

https://www.who.int/indonesia
https://www.instagram.com/whoindonesia/?hl=en
https://twitter.com/whoindonesia
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WHO telah mengadakan 26 pelatihan, loka karya, dan webinar mengenai 
surveilans, tata laksana kasus, laboratorium, PPI, dukungan kesehatan jiwa dan 
psikososial, dan komunikasi risiko yang diikuti lebih dari 9 000 tenaga kesehatan 
dan tenaga sukarela di seluruh Indonesia: 
 

• Pada tanggal 4 hingga 13 Maret, WHO memfasilitasi lokakarya tatalaksana 
kasus COVID-19 yang diikuti lebih dari 500 perwakilan dari 139 rumah sakit 
rujukan di tingkat nasional dan subnasional. 

 

• Pada tanggal 5 Maret, WHO, 

bekerjasama dengan Biro 

Komunikasi dan Pelayanan 

Masyarakat, Kemenkes, 

mengadakan lokakarya untuk 

media. Kepala redaksi dari 16 

jaringan media nasional, asosiasi 

wartawan, Kemenkes, dan mitra-

mitra lainnya menghadiri lokakarya 

ini. Sesi dalam lokakarya ini 

mencakup informasi terbaru 

mengenai tanggap darurat. 

 

• Pada tanggal 9 hingga 11 Maret, WHO memfasilitasi pelatihan mengenai 
pelacakan kontak bagi 80 petugas surveilans dan petugas kesehatan 
pelabuhan. 

               PELATIHAN-PELATIHAN YANG DIDUKUNG WHO  

Gambar 8: Komunikasi risiko.  
Kredit: WHO 

Gambar 7: Lokakarya tatalaksana kasus, difasilitasi oleh WHO dari 4 hingga 13 
Maret 2020. Kredit: WHO 

https://www.who.int/indonesia


9 
Ikhtisar kegiatan - 1 
who.int/indonesia 

 

• Pada tanggal 18 Maret, WHO memimpin sesi mengenai  langkah-langkah 

PPI dalam sebuah pelatihan yang diadakan oleh PERSI dan Kemenkes. 

Pelatihan ini membahas pemberian layanan kesehatan COVID-19 dan 

dihadiri oleh 2 700 tenaga kesehatan di seluruh Indonesia.  

 

• Pada tanggal 26 hingga 28 Maret, WHO bekerja sama dengan Badan 

Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Balitbangkes) mengadakan 

pelatihan tingkat lanjut bagi 18 petugas senior laboratorium dari sembilan 

laboratorium subnasional dari seluruh Indonesia.  

 

• WHO memimpin sesi pelatihan mengenai tatalaksana kasus, surveilans, 

laboratorium, PPI dan komunikasi risiko dalam konteks COVID-19 dalam: 

- Pelatihan daring untuk tenaga sukarela kesehatan pada 26 hingga 

28 Maret, yang difasilitasi oleh Kementerian Pendidikan dan Ikatan 

Senat Mahasiswa Kedokteran dan diikuti oleh 200 peserta melalui 

webinar dan lebih dari 15 000 peserta melalui Youtube.  

- Webinar untuk pelaksana survei akreditasi rumah sakit, staf 

manajemen rumah sakit, dan petugas klinis rumah sakit pada 

tanggal 10 April, yang difasilitasi oleh Komisi Akreditasi Rumah Sakit 

(KARS) dan diikuti oleh 450 peserta. 

 

• Pada tanggal 30 Maret, WHO bekerja sama dengan Perhimpunan Ahli 

Epidemiologi Indonesia, mengadakan webinar untuk penguatan surveilans 

COVID-19 di Sumatera Barat dan Aceh. Webinar ini diikuti oleh 120 

peserta, yang terdiri dari kepala bidang pencegahan dan pengendalian 

penyakit dari Dinkes Provinsi dan Dinkes Kabupaten/Kota, petugas 

surveilans, kantor kesehatan pelabuhan, dan tenaga surveilans Kemenkes. 

 

 

• Pada tanggal 1 April, WHO bekerja sama dengan PERSI, Kemenkes, dan 

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, memfasilitasi sebuah 

webinar mengenai penanganan limbah di fasilitas pelayanan kesehatan, 

rumah, dan masyarakat dalam konteks COVID-19. Webinar ini diikuti oleh 

500 peserta termasuk tenaga kesehatan profesional dan ahli kesehatan 

lingkungan. 

 

• Pada tanggal 15 hingga 21 April, WHO memberikan dukungan bagi 

Kemenkes dan BNPB untuk mengadakan diskusi melalui konferensi video 

interaktif dengan 34 Dinkes Provinsi mengenai perencanaan 

penanggulangan dan implementasi panduan COVID-19; sebanyak 136 

orang dari Dinkes Provinsi dan Gugus Tugas COVID-19 berpartisipasi 

dalam diskusi ini. 

https://www.who.int/indonesia
https://www.who.int/indonesia/news/detail/09-04-2020-advanced-training-for-laboratories
https://www.who.int/indonesia/news/detail/09-04-2020-webinar-training-for-health-programme-volunteers-to-boost-covid-19-response
https://www.who.int/indonesia/news/detail/27-04-2020-video-conferencing-aids-effective-national-covid-19-response-planning
https://www.who.int/indonesia/news/detail/27-04-2020-video-conferencing-aids-effective-national-covid-19-response-planning
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• Pada tanggal 22 April, Ikatan Bidan Indonesia mengadakan webinar 

mengenai tatalaksana kasus dan PPI dalam konteks COVID-19 di pusat 

kesehatan masyarakat dan di tingkat masyarakat untuk layanan kesehatan 

ibu dan anak. Narasumber dari Ikatan Bidan Indonesia, Perhimpunan 

Pengendalian Infeksi Indonesia, dan WHO memimpin diskusi dalam sesi-

sesi di webinar ini. Sebanyak 400 tenaga kesehatan dari seluruh Indonesia 

berpartisipasi dalam webinar ini.  

 

• Pada tanggal 22 hingga 23 April, UNICEF mengadakan pelatihan juru 

bicara yang dimoderasi bersama dengan WHO. Pelatihan ini diadakan 

untuk perwakilan-perwakilan dari Provinsi Aceh, Jawa Tengah, Jawa Timur, 

Nusa Tenggara Timur, Maluku, Papua, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara 

Barat, dan Papua Barat.  
 

• Pada tanggal 24 April, WHO memfasilitasi webinar dari Balitbangkes 

mengenai manajemen risiko dalam penanganan virus SARS-CoV-2 dan 

protokol tes reaksi berantai polymerase (PCR) COVID-19, yang dihadiri 

oleh 135 peserta dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Pada 

25 April, webinar serupa diadakan untuk membahas karakteristik dan 

patogenitas SARS-CoV-2, termasuk keselamatan dan keamanan biologis, 

yang diikuti oleh 181 peserta.  

 

• Pada tanggal 1 hingga 

20 Mei, WHO 

mengadakan tiga 

pelatihan virtual tes  

PCR untuk COVID-19. 

Pelatihan ini diikuti oleh 

166 peserta dari 60 

laboratorium. Pada  

hari pertama pelatihan,  

tim teknis WHO 

mempresentasikan 

pedoman laboratorium 

WHO yang telah 

diperbarui, termasuk 

keselamatan biologis.  

 

• Pada 8 hingga 11 Mei, WHO memfasilitasi pelatihan untuk sekitar 10 000 

puskesmas, dengan bekerja sama dengan Kemenkes, Kelompok Kerja PPI 

Nasional, organisasi profesional, dan Kolegium Kedokteran Indonesia. 

Gambar 9: Peserta pelatihan mengoperasikan alat 
laboratorium pada saat latihan praktik. Kredit: Balai           
Besar Laboratorium Kesehatan Jakarta. 

https://www.who.int/indonesia
https://www.who.int/indonesia/news/detail/17-05-2020-online-seminar-to-strengthen-the-roles-of-primary-health-care-in-prevention-and-control-of-covid-19-in-indonesia
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WHO mengirimkan narasumber-narasumber tatalaksana kasus dan PPI. 

Sekitar 540 tenaga kesehatan, termasuk dokter, paramedis, bidan, ahli 

nutrisi, dan asisten laboratorium, berpartisipasi dalam webinar ini; dan 

sebanyak 2 000 orang mengikuti siaran langsung melalui Youtube.   

 

 

 

• WHO mengadakan dua webinar untuk rumah sakit rujukan bagi lembaga 
pemasyarakatan di Jakarta, sesuai permintaan Kementerian Hukum dan 
Hak Asasi Manusia. Webinar yang diadakan pada 14 dan 15 Mei ini diikuti 
oleh lebih dari 100 peserta, termasuk dokter, perawat, dan staf manajemen. 
WHO memberikan presentasi mengenai surveilans, tatalaksana kasus, 
PPI, keamanan air, sanitasi, kebersihan, pengelolaan limbah, pembersihan 
permukaan di fasilitas kesehatan, dan tes PCR.  
 

• Pada tanggal 5 hingga 12 Mei, WHO bekerja sama dengan Kemenkes, 
memfasilitasi webinar mengenai penguatan peran fasilitas pelayanan 
kesehatan untuk pencegahan dan pengendalian COVID-19 di antara 
tenaga kesehatan. Sekitar 540 peserta mengikuti webinar ini dan sebanyak 
2 053 dokter, perawat, dan bidan di seluruh Indonesia mengikuti siaran 
webinar ini. 

 

 

Gambar 10: Peserta pelatihan mendengarkan sambutan saat seminar daring 
yang diberikan Dr N. Paranietharan, Perwakilan WHO untuk Indonesia. 
Kredit: WHO 

https://www.who.int/indonesia
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• Pada tanggal 20 Mei, WHO dan UNICEF mengadakan webinar untuk 
melatih petugas lapangan dalam penggunaan ESFT WHO. Sebanyak 34 
peserta yang terdiri dari petugas lapangan Kemenkes, BAPPENAS, WHO, 
dan UNICEF mengikuti pelatihan ini. Tenaga-tenaga lapangan ini akan 
memberikan dukungan dalam mengestimasi kebutuhan suplai esensial 
untuk penyusunan rencana penanggulangan provinsi, bekerja sama 
dengan petugas Dinas Kesehatan Provinsi. 

 

 
WHO telah memberikan masukan teknis untuk panduan Kemenkes mengenai 
keberlanjutan layanan kesehatan esensial selama masa pandemi COVID-19, 
berdasarkan rekomendasi regional dan global WHO, termasuk: 

• Pada 6 April, Kemenkes menyebarluaskan panduan kepada semua Dinkes 
Provinsi mengenai keberlanjutan program pengendalian demam berdarah 
dengue, termasuk diagnosis, penyelidikan epidemiologi, dan aktivitas 
pengendalian nyamuk. 
  

• Kemenkes menyebarluaskan protokol untuk keberlanjutan layanan malaria 
untuk Dinkes Provinsi dan Dinkes Kabupaten/Kota pada tanggal 4 April. 
Webinar untuk menyebarluaskan protokol ini diadakan pada tanggal 1 dan 
2 Mei dengan dukungan WHO. 
 

• Pada tanggal 12 Mei, panduan nasional untuk keberlanjutan layanan 
imunisasi selama masa penanggulangan COVID-19 telah difinalisasi. 
Semua provinsi dan kabupaten/kota telah disarankan untuk melanjutkan 
layanan imunisasi dengan menerapkan protokol PPI secara ketat.  

                  KEBERLANJUTAN LAYANAN KESEHATAN ESENSIAL 

Gambar 11: Sesi imunisasi dengan tetap 
menjaga jarak fisik. Kredit: Dr Indreni, WHO 

Gambar 12: Sarana cuci tangan di tempat 

imunisasi. Kredit: Dr Indreni, WHO 

https://www.who.int/indonesia
http://www.malaria.id/2020/05/acara-puncak-hari-malaria-sedunia-tahun.html
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Pelatihan daring WHO untuk COVID-19: 

• Pedoman perencanaan operasional dan COVID-19 

• Tatalaksana klinis infeksi saluran pernapasan akut berat 

• Kesehatan dan keselamatan penyakit pernapasan – eProtect  

• Pencegahan dan pengendalian infeksi  

• Penyakit infeksi emerging akibat virus, termasuk COVID-19 

• Rancangan fasilitas pengobatan infeksi saluran pernapasan akut berat 
 
Panduan WHO: 

• Prinsip-prinsip panduan untuk kegiatan imunisasi saat masa pandemi 
COVID-19 

• Anjuran mengenai penggunaan masker 

• Karantina rumah 

• Investigasi kasus-kasus dan klaster-klaster 

• Tatalaksana klinis infeksi pernapasan akut berat 

• Penggunaan rasional alat pelindung diri dan pertimbangan jika 
ketersediaan sangat terbatas 

• Menjaga persediaan darah yang aman dan memadai selama pandemi 
COVID-19 

• Saran penggunaan tes imudiagnostik di fasilitas pelayanan kesehatan 
(point-of-care) 

 
Infografis: 

• Hindari panas – anjuran kesehatan pada cuaca panas 

• Menjaga jarak fisik bukanlah isolasi sosial 

• Kebersihan tangan 

• Berbelanja dengan aman dan keamanan pangan 

• Ramadhan di rumah 

• Tenaga kesehatan: pahlawan kita 

• Sehat di rumah 

• Kenali dan respons 

• Anak muda dan COVID-19 

• Lansia dan komorbiditas 

• Melindungi orang yang rentan 

• Mengkomunikasikan penularan 

• Mengkomunikasikan tingkat keparahan 

• Risiko rendah bukan tanpa risiko  

• Penyakit tidak menular  

• Klarifikasi mitos 
 
Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi: seinocomm@who.int  
Indonesia COVID-19 Reports   

                   DAFTAR PELATIHAN DAN MATERI INFORMASI DARING WHO 

https://www.who.int/indonesia
https://openwho.org/courses/tim-nasional-PBB-UNCT-COVID19-kesiapsiagaan-dan-respons-ID
https://openwho.org/courses/infeksi-saluran-pernafasan-akut-berat
https://openwho.org/courses/eprotect-infeksi-saluran-nafas-akut
https://openwho.org/courses/COVID-19-IPC-ID
https://openwho.org/courses/pengantar-COVID-19
https://openwho.org/courses/fasilitas-ISPA
https://www.who.int/docs/default-source/searo/indonesia/covid19/prinsip-prinsip-panduan-untuk-kegiatan-imunisasi-saat-masa-pandemi-covid-19.pdf?sfvrsn=205fb7ea_2
https://www.who.int/docs/default-source/searo/indonesia/covid19/prinsip-prinsip-panduan-untuk-kegiatan-imunisasi-saat-masa-pandemi-covid-19.pdf?sfvrsn=205fb7ea_2
https://www.who.int/docs/default-source/searo/indonesia/covid19/anjuran-mengenai-penggunaan-masker-dalam-konteks-covid-19.pdf?sfvrsn=8a209b04_2
https://www.who.int/docs/default-source/searo/indonesia/covid19/who-2019-covid19-ihr-quarantine-2020-indonesian.pdf?sfvrsn=31d7cbd8_2
https://www.who.int/docs/default-source/searo/indonesia/covid19/pertimbangan-pertimbangan-dalam-menginvestigasi-kasus-kasus-dan-klaster-klaster-covid-19.pdf?sfvrsn=12421e94_2
https://www.who.int/docs/default-source/searo/indonesia/covid19/tatalaksana-klinis-suspek-penyakit-covid-1935867f18642845f1a1b8fa0a0081efcb.pdf?sfvrsn=abae3a22_2
https://www.who.int/docs/default-source/searo/indonesia/covid19/who-2019-ncov-ipc-ppe-use-2020-2-eng-indonesian-(002)k-final.pdf?sfvrsn=548de8fc_2
https://www.who.int/docs/default-source/searo/indonesia/covid19/who-2019-ncov-ipc-ppe-use-2020-2-eng-indonesian-(002)k-final.pdf?sfvrsn=548de8fc_2
https://www.who.int/docs/default-source/searo/indonesia/covid19/menjaga-persediaan-darah-yang-aman-dan-memadai-selama-pandemi-penyakit-coronavirus-(covid-19)---panduan-sementara.pdf?sfvrsn=6a1d7324_2
https://www.who.int/docs/default-source/searo/indonesia/covid19/menjaga-persediaan-darah-yang-aman-dan-memadai-selama-pandemi-penyakit-coronavirus-(covid-19)---panduan-sementara.pdf?sfvrsn=6a1d7324_2
https://www.who.int/docs/default-source/searo/indonesia/covid19/saran-penggunaan-tes-imunodiagnostik-di-fasyankes-(point-of-care)-untuk-covid-19.pdf?sfvrsn=a428857b_2
https://www.who.int/docs/default-source/searo/indonesia/covid19/saran-penggunaan-tes-imunodiagnostik-di-fasyankes-(point-of-care)-untuk-covid-19.pdf?sfvrsn=a428857b_2
https://www.who.int/indonesia/news/novel-coronavirus/infographics
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