
 
Dokumen ini memberikan panduan operasional kepada Negara-negara Anggota tentang investigasi cepat  pasien dalam pengawasan 

COVID-19 setelah adanya peringatan atau sinyal. Panduan ini diperuntukkan agar digunakan oleh dinas kesehatan setempat, atau 

kementerian kesehatan nasional sebagai pertimbangan untuk mengidentifikasi kasus-kasus COVID-19. Dokumen ini bukan sebagai 

panduan komprehensif untuk investigasi wabah. Panduan investigasi terperinci untuk patogen-patogen pernapasan lain, seperti 

MERS-CoV dan influenza, sudah dikembangkan. Informasi lebih lanjut tentang investigasi wabah untuk COVID-19 dapat dilhat di 

situs web OpenWHO. 

Panduan ini dapat diimplementasikan di berbagai negara dengan sumber daya dan pola epidemiologis yang berbeda-beda, dan perlu 

diadaptasi sebagaimana mestinya. Dokumen ini ditujukan untuk mendeskripsikan komponen-komponen spesifik yang diperlukan 

untuk menjalankan investigasi. 

Dokumen ini didasarkan pada pengetahuan terbaru wabah COVID-19 dan pertimbangan-pertimbangan serupa untuk patogen-patogen 

pernapasan lain, seperti virus MERS-CoV dan influenza. WHO akan terus memperbarui rekomendasi-rekomendasi ini seiring 

tersedianya informasi baru. 

Pertimbangan-pertimbangan dalam investigasi kasus-kasus COVID-19 

Tabel di bawah ini adalah panduan operasional dengan sensitifitas  waktu (dalam waktu beberapa hari pertama sejak 

pelaporan/notifikasi) untuk tindakan-tindakan prioritas setelah adanya sinyal kasus/klaster COVID-19. 

Tujuan investigasi Tujuan investigasi kasus suspek COVID-19 meliputi: 

• Melakukan deteksi cepat COVID-19 dengan  bukti apa pun adanya penularan orang ke orang di 

antara kontak 

• Mengurangi penularan orang ke orang, mencegah kejadian luar biasa, dan menahan penyebaran 

penyakit. 

Komposisi, 

perlindungan dan 

peralatan untuk tim 

investigasi 

Komposisi 

Petugas yang memiliki kapasitas, pengetahuan dan kewenangan untuk: 

• Mewawancarai pasien dalam pengawasan  COVID-19 dan melakukan pelacakan kontak 

• Triase pasien dalam pengawasan COVID-19 dan kontak-kontak untuk diberi pelayanan 

kesehatan sesuai kondisi klinis 

• Ambil spesimen saluran pernapasan dari pasien dalam pengawasan COVID-19 

• Anjurkan dan lakukan langkah-langkah untuk mencegah penularan lebih lanjut 

Perlindungan 

Virus COVID-19 menyebar melalui kontak, percikan, dan benda tercemar. Untuk meminimalisasi risiko 

infeksi  pada tim investigasi: 

• Menambah/memperbanyak jumlah  tim untuk meminimalisasi kontak dengan pasien dalam 

pengawasan COVID-19 

• Memastikan semua anggota tim investigasi terlatih dalam langkah-langkah PPI spesifik COVID-

191 

• Lakukan wawancara terhadap pasien dalam pengawasan  dan kontak-kontak melalui telepon jika 

memungkinkan, atau dengan jarak lebih dari 1 meter 
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Peralatan 

• Sediakan APD yang sesuai dan memadai2 

• Bawa bahan pengambilan spesimen biologis, wadah transpor, media transpor virus, label, 

kantong, pendingin, dan paket dingin (es) 

• Bawa salinan-salinan protokol investigasi kasus, kuesioner, instrumen pelacakan kontak dan 

pemantauan, dan definisi kasus nasional. 

Definisi kasus (untuk 

investigasi) 
• Sesuaikan definisi kasus secara nasional/WHO3 untuk tujuan investigasi (jelaskan waktu, orang, 

tempat) untuk penemuan kasus lanjutan  dan pelacakan kontak (Gambar) 

Pelacakan Kontak Identifikasi semua kontak sosial, keluarga, kerja, dan petugas kesehatan yang pernah berhubungan8 

dengan kasus terkonfirmasi dari 2 hari sebelum munculnya gejala pada kasus hingga 14 hari setelah 

munculnya gejala pada kasus. Buat daftar kontak dan juga informasi yang meliputi  demografis, tanggal 

paparan  pertama dan terakhir dengan kontak, atau tanggal kontak dengan kasus terkonfirmasi atau 

probable, dan tanggal munculnya gejala yang ditandai dengan demam atau berkembangnya gejala 

pernapasan lainnya. Paparan umum dan jenis kontak dengan kasus terkonfirmasi atau probable harus 

didokumentasikan dengan lengkap untuk setiap kontak yang menjadi terinfeksi COVID-19. Instruksi 

dapat dilihat di sini: situs web OpenWHO  

Tatalaksana kasus (-

kasus) dan kontak-

kontak 

Kasus(-kasus) COVID-19 

• Semua pasien dalam pengawasan COVID-19 yang menderita infeksi pernapasan akut berat harus 

ditriase dan diisolasi pada titik pertama kontak dengan sistem pelayanan kesehatan. -Tatalaksana 

kedaruratan harus dijalankan sesuai tingkat keparahan kasus.4 

• Untuk pasien dengan gejala penyakit ringan, perawatan di rumah sakit belum diperlukan kecuali 

jika dikhawatirkan terjadi perburukan gejala. Jika hanya ada penyakit ringan, perawatan di 

rumah dapat dipertimbangkan, dengan kewaspadaan yang ketat saat untuk  mencari perawatan 

medis.5 

Kontak 

• Untuk kontak-kontak pasien dalam pengawasan  COVID-19, setidaknya, dinas kesehatan perlu 

mendorong menerepakan  etika batuk dan bersin dan menjaga kebersihan tangan. Selain itu, 

tergantung konteks epidemiologis dan sumber daya yang tersedia, dinas kesehatan juga dapat 

menganjurkan pemantauan sendiri atas gejala, menjaga jarak dalam bersosialisasi, atau 

melakukan karantina. 

• Untuk kontak-kontak kasus COVID-19 terkonfirmasi laboratorium, WHO menganjurkan mereka 

dikarantina 14 hari sejak terakhir kali mereka terpapar pasien COVID-19.6 

Pengambilan dan 

pengujian spesimen 

Sampel pernapasan harus diambil dari setiap kasus terkonfirmasi dan kontaknya dan diuji sesegera 

mungkin, terutama kontak-kontak yang menunjukkan gejala.7 Sampel saluran pernapasan dari orang-

orang yang dikarantina pada akhir masa karantina, terlepas dari apakah mengalami gejala atau tidak, harus 

dikirim untuk diuji laboratorium. 

Pastikan bahwa semua orang yang terlibat dalam pengambilan dan transportasi spesimen dilatih tentang 

praktik-praktik penanganan spesimen yang aman dan prosedur-prosedur dekontaminasi tumpahan.6 

Untuk kasus-kasus terkonfirmasi labroatorium, 2 spesimen negatif sekurangnya terpisah 1 hari 

mengindikasikan pemulihan dari infeksi. Berdasarkan data awal, pemulihan ini diperkirakan terjadi 14 

hari setelah berakhirnya penyakit pada kasus kasus infeksi ringan. pada kasus infeksi. 

Komunikasi risiko Lakukan penilaian pada persepsi awal atas risiko pada kelompok-kelompok masyarakat yang terdampak 

dan berisiko, kelola ekspektasi dan komunikasikan ketidakpastian yang ada 

Dorong orang untuk menjalankan perilaku perlindungan: sering mencuci tangan dan etika batuk dan 

bersin, menghindari orang yang menunjukkan gejala pernapasan 

Dorong orang untuk menelepon nomor telepon khusus/hotline (jika ada) atau petugas kesehatan jika 

mereka khawatir/ingin bertanya atau menunjukkan gejala 

Penggunaan masker medis tidak dianjurkan , kecuali jika pengguna adalah salah satu dari yang berikut: 
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• Orang dengan gejala pernapasan 

• Petugas kesehatan 

• Orang yang berkontak dekat (dalam jarak 1 meter) dari pasien infeksi pernapasan 

Pelaporan Otoritas  negara perlu melaporkan kasus-kasus probable dan terkonfirmasi COVID-19 kepada WHO 

dalam waktu 48 jam sejak identifikasi.8 

Buat laporan dengan menggunakan Individual Case Reporting Form (Formulir Pelarporan Kasus 

Individu) dan pertimbangkan transisi ke Daily/Weekly Reporting Form (Formulir Pelaporan 

Harian/Mingguan) agregat jika jumlah kasus meningkat dan sumber daya untuk pelaporan kasus secara 

individu tidak lagi memadai.8 

Investigasi lanjutan Protokol-protokol epidemiologis standar telah dikembangkan untuk COVID-19 dan tersedia di situs web 

WHO.9 Protokol-protokol ini dapat dijalankan untuk melengkapi investigasi kesehatan masyarakat, tetapi 

tidak dapat menggantikan protokol investigasi: 

• Protokol investigasi beberapa kasus pertama dan penularan kontaknya, akan  menilai sejauh 

mana infeksi terjadi di antara kasus-kasus dan kontak-kontaknya. 

• Protokol investigasi penularan rumah, akan  menilai sejauh mana infeksi terjadi dalam situasi 

keluarga 

• Penilaian faktor-faktor risiko COVID-19 antara petugas kesehatan yang bekerja di tempat 

pelayanan kesehatan yang merawat pasien terkonfirmasi COVID-19  

• Pengambilan sampel virus COVID-19 dari permukaan: Protokol ‘pemandu’ praktis untuk untuk 

tenaga kesehatan dan kesehatan masyarakat untuk menilai kontaminasi permukaan dan peran 

kontaminasi lingkungan dalam penularan 

• Form laporan karakteristik klinis  kasus COVID-19 secara global (Formulir Pencatatan Kasus 

Karakterisasi Klinis COVID-19 Global) dan platform data untuk data klinis COVID-19 anonim 

untuk mengumpulkan data klinis guna pemahaman lebih baik akan riwayat alami penyakit dan 

mendeskripsikan fenotipe-fenotipe klinis dan intervensi-intervensi pengobatan. 

 

Pelacakan kontak di tengah masyarakat (A) dan di tempat pelayanan kesehatan (B) 
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