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Dokumen ini merupakan pemutakhiran panduan interim yang 
berjudul Considerations for quarantine of individuals in the 
context of containment for coronavirus disease (COVID-19), 
yang diterbitkan pada tanggal 19 Maret 2020. Versi ini 
dikhususkan untuk penggunaan karantina bagi kontak-kontak 
kasus konfirmasi atau probable (kemungkinan) COVID-19. 
Dokumen ini memberikan panduan untuk pelaksanaan 
karantina, serta panduan tambahan mengenai ventilasi dan 
perawatan bagi anak-anak yang dikarantina. Pemutakhiran ini 
didasarkan pada bukti tentang pengendalian penyebaran 
SARS-CoV-2, yaitu virus yang menyebabkan COVID-19, dan 
pengetahuan ilmiah tentang virus ini. 

 

Latar belakang 
Seiring terus berkembangnya COVID-19, Negara-Negara 
Anggota perlu mengimplementasikan serangkaian langkah 
kesehatan yang komprehensif yang diadaptasikan dengan 
konteks setempat dan epidemiologi penyakit ini. Tujuan 
menyeluruhnya adalah mengendalikan COVID-19 dengan 
cara memperlambat penyebaran virus ini dan mencegah 
penyakit dan kematian terkait.1 

Beberapa langkah kesehatan masyarakat utama yang memutus 
rantai penularan sangat penting bagi strategi menyeluruh ini, 
termasuk (1) identifikasi, isolasi, tes, dan perawatan klinis 
untuk semua kasus, (2) pelacakan dan karantina kontak, dan 
(3) menggalakkan penjagaan jarak fisik minimal 1 meter yang 
disertai dengan kebiasaan sering mencuci tangan dan 
menjalankan etiket batuk dan bersin. Komponen-komponen 
ini harus menjadi inti dalam setiap upaya nasional 
penanggulangan COVID-19.2 

Karantina berarti “pembatasan kegiatan dan/atau pemisahan 
seseorang suspek yang tidak sakit (...) sedemikian rupa untuk 
mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau 
kontaminasi.”3 Penggunaan karantina untuk mengendalikan 
penyakit menular memiliki sejarah panjang hingga berabad-
abad. Saat ini, banyak negara memiliki kewenangan hukum 
untuk memberlakukan karantina yang, sesuai Pasal 3 
International Health Regulations (2005), harus sepenuhnya 
menghormati martabat, hak asasi manusia, dan kebebasan-
kebebasan dasar orang.4 

Ada dua skenario di mana karantina dapat diimplementasikan: 
(1) pada  pelaku perjalanan dari daerah di mana terjadi 
transmisi komunitas dan (2) pada kontak kasus-kasus yang 
diketahui. Dokumen ini menawarkan panduan interim kepada 
Negara-Negara Anggota tentang implementasi karantina 
dalam skenario kedua bagi kontak-kontak dengan kasus 
probable atau terkonfirmasi COVID-19. Panduan ini ditujukan 
bagi otoritas-otoritas nasional yang bertanggung jawab atas 

kebijakan daerah atau nasional tentang karantina kontak kasus 
konfirmasi atau probable COVID-195 dan untuk memastikan 
kepatuhan kepada langkah-langkah pencegahan dan 
pengendalian infeksi (PPI). 

Sebagaimana disebutkan di atas, karantina juga dapat 
digunakan dalam konteks perjalanan dan tercakup dalam 
kerangka kerja hukum International Health Regulations 
(2005),3 khususnya: 

• Pasal 30 – Pelaku perjalanan yang dilakukan observasi 
kesehatan masyarakat; 

• Pasal 31 – Tindakan kesehatan yang berhubungan dengan 
masuknya pelaku perjalanan; 

• Pasal 32 – Perlakuan terhadap pelaku perjalanan. 

Sesuai Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan prinsip-
prinsip hukum internasional, Negara-Negara Anggota 
memiliki hak kedaulatan untuk menetapkan dan 
memberlakukan undang-undang, demi mendukung kebijakan-
kebijakan kesehatannya, bahkan jika undang-undang tersebut 
membatasi pergerakan orang. 

Penggunaan karantina dalam konteks langkah-langkah 
perjalanan dapat memperlambat masuknya atau masuknya 
kembali SARS-CoV-2 ke suatu negara atau daerah, atau dapat 
memperlambat puncak transmisi, atau keduanya.6,7 Namun, 
jika tidak diimplementasikan dengan baik, karantina pelaku 
perjalanan dapat menciptakan sumber-sumber tambahan 
kontaminasi dan penyebaran penyakit. Penelitian baru-baru ini 
menunjukkan bahwa, jika diimplementasikan bersamaan 
dengan intervensi-intervensi kesehatan masyarakat lainnya, 
karantina dapat menjadi efektif dalam mencegah kasus atau 
kematian baru COVID-19.7 Jika Negara-Negara Anggota 
memutuskan untuk memberlakukan langkah-langkah 
karantina bagi pelaku perjalanan saat tiba di tujuan 
perjalanannya, Negara-Negara Anggota disarankan 
menjalankan pemberlakuan ini berdasarkan penilaian risiko 
dan pertimbangan keadaan setempat.6 

Oleh karena itu, cakupan panduan interim ini dibatasi pada 
penggunaan karantina kontak kasus konfirmasi atau probable 
COVID-19. 

 

Pertimbangan-pertimbangan kebijakan untuk karantina 
kontak kasus COVID-19 
Dalam konteks COVID-19, karantina kontak adalah 
pembatasan aktivitas dan/atau pemisahan seseorang yang tidak 
sakit, tetapi mungkin telah terpapar seseorang yang terinfeksi.3 
Tujuan karantina kontak adalah memantau gejala pada kontak 
dan memastikan kasus terdeteksi dini. Karantina berbeda dari 
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isolasi, yaitu pemisahan seseorang yang terinfeksi dari orang 
lain guna mencegah penyebaran virus ini. 

Sebelum mengimplementasikan karantina, negara-negara 
sebaiknya mengomunikasikan mengapa langkah karantina ini 
diperlukan dan memberikan dukungan agar orang-orang dapat 
menjalankan karantina secara aman. 

• Otoritas sebaiknya memberikan panduan yang jelas, 
termutakhir, transparan, dan konsisten serta informasi 
yang andal tentang langkah-langkah karantina. 

• Pelibatan masyarakat secara konstruktif sangat penting 
agar langkah-langkah karantina diterima. 

• Orang-orang yang dikarantina memerlukan akses pada 
layanan kesehatan serta dukungan keuangan, sosial, dan 
psikososial; perlindungan; dan dukungan untuk 
memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar, seperti makanan, 
air, kebersihan, komunikasi, dan kebutuhan-kebutuhan 
esensial lain bagi diri mereka sendiri serta bagi anggota-
anggota rumah tangga dan anak-anak yang mereka 
dukung atau rawat. Kebutuhan kelompok-kelompok yang 
rentan harus diprioritaskan 

• Faktor-faktor budaya, geografis, dan ekonomi berdampak 
pada efektivitas karantina. Penilaian cepat atas konteks 
setempat sebaiknya mengevaluasi pendorong 
keberhasilan serta kemungkinan hambatan karantina dan 
digunakan untuk memberikan masukan pada langkah-
langkah perencanaan yang paling sesuai dan dapat 
diterima secara budaya. 

 

Siapa yang harus dikarantina 
Dalam konteks wabah COVID-19 saat ini, WHO 
merekomendasikan agar dilaksanakan identifikasi cepat kasus 
COVID-19 dan isolasi serta tatalaksana kasus-kasus tersebut 
di fasilitas medis8 atau di tempat lain seperti rumah.9 

WHO merekomendasikan agar semua kontak orang-orang 
yang terkonfirmasi atau probable COVID-19 dikarantina di 
fasilitas khusus atau di rumah selama 14 hari sejak paparan 
terakhirnya. 

Kontak adalah seseorang dalam situasi mana pun berikut ini 
sejak 2 hari sebelum hingga 14 hari setelah timbulnya gejala 
pada kasus konfirmasi atau probable COVID-19: 

• kontak tatap muka dengan kasus probable atau konfirmasi 
COVID-19 dalam jarak 1 meter selama lebih dari 15 
menit; 

• kontak fisik langsung dengan kasus probable atau 
konfirmasi COVID-19 

• merawat langsung orang probable atau konfirmasi 
COVID-19 tanpa menggunakan alat pelindung diri yang 
sesuai;10 atau 

• situasi-situasi lain, sesuai indikasi penilaian risiko 
setempat.5 

 

Rekomendasi-rekomendasi untuk implementasi 
karantina 
Jika diputuskan bahwa karantina akan dilakukan, pemerintah 
harus memastikan bahwa: 

1. makanan, air, perlindungan, kebersihan dan komunikasi 
tersedia dengan cukup selama periode karantina; 

2. langkah-langkah pencegahan dan pengendalian infeksi 
(PPI) dapat dijalankan; 

3. kebutuhan untuk memantau kesehatan orang yang 
dikarantina dapat dipenuhi selama karantina. 

Langkah-langkah ini berlaku baik untuk karantina di fasilitas 
khusus atau karantina di rumah. 

 

Memastikan tempat yang sesuai dan persediaan yang 
cukup 
Pelaksanaan karantina mengharuskan penggunaan atau 
pembuatan fasilitas yang sesuai di mana orang terpisah secara 
fisik dari komunitas saat sedang dirawat. 

Tempat-tempat yang dapat digunakan untuk karantina 
mencakup hotel, asrama, fasilitas lain untuk kelompok, atau 
rumah kontak. Terlepas dari tempatnya, penilaian harus 
dilakukan untuk memastikan terpenuhinya kondisi yang sesuai 
untuk karantina yang aman dan efektif. Fasilitas bagi orang 
yang dikarantina harus inklusif bagi penyandang disabilitas 
dan menjawab kebutuhan-kebutuhan spesifik perempuan dan 
anak. 

Jika karantina dilakukan di rumah, orang yang dikarantina 
harus menggunakan kamar sendiri dengan ventilasi yang baik, 
atau jika tidak tersedia kamar sendiri, menjaga jarak minimal 
1 meter dari anggota-anggota lain dalam rumah tangga. 
Penggunaan bersama ruang dan alat makan sebaiknya 
diminimalikan. Ruang bersama (seperti dapur dan kamar 
mandi) harus memiliki ventilasi yang baik. 

Persiapan karantina di fasiltias khusus harus mencakup 
langkah-langkah berikut ini: 

Orang-orang yang dikarantina harus ditempatkan di kamar 
berventilasi cukup dengan udara luar ruangan yang segar dan 
bersih dalam jumlah besar untuk mengendalikan kontaminan 
dan bau. Ada tiga kriteria dasar untuk ventilasi 

1. laju ventilasi: jumlah dan kualitas udara luar ruangan yang 
masuk ke dalam ruangan; 

2. arah aliran udara: udara harus mengalir dari zona bersih 
ke zona kurang bersih; dan 

3. distribusi udara atau pola aliran udara: suplai udara ke 
masing-masing bagian ruangan untuk meningkatkan 
pengenceran dan pembersihan polutan dari kamar. 

Untuk fasilitas karantina, ventilasi dengan laju 60 liter/detik 
per orang (L/s/orang) cukup untuk area berventilasi alami atau 
6 pergantian udara per jam untuk area berventilasi mekanis 
(lihat Kotak 1. Memperkirakan laju aliran udara dan 
pergantian udara per jam). 

Arah aliran udara dapat dinilai dengan mengukur perbedaan 
tekanan antara ruang-ruang dengan pengukuran tekanan yang 
berbeda. Jika perbedaan tekanan tidak dapat diukur, 
pemeriksaan aliran udara dari area bersih ke area kurang bersih 
dapat dilakukan dengan menggunakan asap dingin (asap 
seharusnya memudar dalam waktu beberapa detik sejak 
dilepaskan). Jika penyembur asap dingin tidak tersedia, dupa 
dapat digunakan. Petugas yang melakukan pengukuran ini 
harus mengingat bahaya kebakaran. 
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Untuk karantina di rumah , pertimbangkan penggunaan 
ventilasi alami dengan cara membuka jendela jika 
memungkinkan dan aman. Untuk ventilasi mekanis, 
tingkatkan persentase udara luar ruangan sambil menggunakan 
mode ekonomis dalam mengoperasikan sistem pemanas udara, 
ventilasi, dan pendingin udara (HVAC) hingga 100%. 
Sebelum meningkatkan persentase udara luar, pastikan 
kesesuaian kemampuan sistem HVAC dengan pengaturan 
suhu dan kelembapan serta dengan pertimbangan kualitas 
udara luar/dalam ruangan. 

Jika sistem HVAC digunakan, sistem ini perlu teratur 
diperiksa, dipelihara, dan dibersihkan. Standar yang ketat 
untuk instalasi dan pemeliharaan sistem ventilasi sangat 
penting untuk memastikan sistem HVAC yang digunakan 
efektif dan membantu menciptakan lingkungan yang aman di 
dalam fasilitas pelayanan kesehatan secara menyeluruh. 
Sirkulasi ulang udara (seperti unit AC split, koil kipas, atau 
sistem lain yang beroperasi dengan mode ulang jika 
memungkinkan sebaiknya dihindari. Penggunaan kipas untuk 
sirkulasi udara sebaiknya dihindari jika memungkinkan 
kecuali jika kamarnya adalah kamar sendiri saat tidak ada 
orang lain di dalam. Jika penggunaan kipas tidak dapat 
dihindari, tingkatkan pertukaran udara luar ruangan dengan 
cara membuka jendela dan meminimalkan aliran udara dari 
satu orang secara langsung ke arah orang lain dengan tujuan 
menghindari penyebaran droplet (percikan) atau aerosol.  

• Strategi-strategi untuk memastikan ventilasi yang 
memadai di gedung-gedung umum dideskripsikan di 
tanya jawab WHO mengenai ventilasi dan pendinginan 
udara dalam konteks COVID-19.11 Kamar idealnya 
digunakan untuk penghuni tunggal dan dilengkapi 
fasilitas cuci tangan dan toilet. Jika kamar sendiri tidak 
tersedia, tempat tidur sebaiknya diberi jarak minimal 1 
meter (lihat bagian tentang anak-anak). 

• Harus dijaga jarak minimal 1 meter di antara orang-orang 
yang dikarantina 

• Pengendalian infeksi lingkungan yang sesuai harus 
digunakan, termasuk memastikan akses pada fasilitas 
kebersihan dasar (air mengalir dan toilet) dan protokol 
pengelolaan limbah. 

• Akomodasi sebaiknya mencakup 
− penyediaan makanan, air, dan fasilitas kebersihan 

yang cukup; 
− tempat penyimpanan barang yang aman; 
− pengobatan medis untuk kondisi yang sudah ada 

sesuai kebutuhan; 
− komunikasi dalam bahasa yang dapat dipahami oleh 

orang yang dikarantina, serta penjelasan tentang hak 
mereka, layanan yang tersedia, masa tinggal wajib 
mereka, dan hal-hal yang akan terjadi jika mereka 
sakit; jika perlu, sebaiknya informasi kontak 
dukungan kedutaan atau konsulat setempat 
disediakan. 

• Orang yang dikarantina yang membutuhkan pertolongan 
medis harus diberi perawatan kesehatan. 

• Orang-orang yang dikarantina, termasuk anak-anak, harus 
dapat berkomunikasi dengan anggota keluarga yang 
berada di luar fasilitas karantina, misalnya melalui 
telepon. 

• Jika mungkin, sebaiknya akses internet, berita, dan 
hiburan disediakan. 

• Dukungan psikososial juga sebaiknya tersedia. 
• Karena risiko mengalami penyakit COVID-19 parah yang 

lebih tinggi, warga lanjut usia dan orang-orang dengan 
kondisi komorbiditas memerlukan perhatian khusus, 
termasuk akses persediaan obat-obatan dan perlengkapan 
medis (seperti masker medis). 

Perlindungan dan penyediaan perawatan bagi anak-anak 

Saat menjalankan karantina, otoritas sebaiknya menghindari 
pemisahan keluarga, dengan pertimbangan kesejahteraan anak 
dibandingkan kemungkinan risiko transmisi COVID-19 dalam 
keluarga. Setiap keputusan untuk memisahkan anak dari 

Kotak 1. Memperkirakan laju aliran udara dan pergantian udara per jam (ACH) 
 
Ventilasi alami 
Secara umum, laju ventilasi alami dengan bantuan angin dapat dihitung sebagai berikut: 
 
Ventilasi silang 
  
  
 Jendela terbuka + pintu terbuka 
 
 Laju ventilasi (L/s) = 0,65 × kecepatan angin (m/s) × luas bukaan terbesar (m2) x 1.000 
 
 
 
Ventilasi satu sisi 
 
  
 Jendela terbuka + pintu tertutup 
 
 Laju ventilasi (L/s) = 0,05 × kecepatan angin (m/s) × luas bukaan terbesar (m2) x 1.000 
 
 
Ventilasi mekanis 
Jika aliran udara (laju ventilasi) yang dihasilkan oleh sistem ventilasi dan volume kamar diketahui: 
 

ACH = [laju ventilasi (L/s) × 3.600 (s/j)] × 0,001 (m3/s)]/[volume kamar (m3)] 
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pengasuhnya selama karantina sebaiknya sudah secara teliti 
dan menyeluruh mempertimbangkan kemungkinan 
konsekuensi pemisahan keluarga. 

Jika seorang anak menjadi kontak: 

• Idealnya, anak-anak dikarantina di rumah, sambil dirawat 
oleh orang tua atau pengasuh lainnya. 

• Jika hal ini tidak memungkinkan, anak-anak sebaiknya 
dikarantina di dalam rumah tangga dengan dirawat 
seorang anggota keluarga dewasa atau pengasuh lain yang 
berisiko rendah mengalami COVID-19 parah. Faktor-
faktor risiko penyakit parah yang diketahui mencakup 
usia di atas 60 tahun dan kondisi kesehatan penyerta.8  

• Jika karantina di rumah tidak memungkinkan, anak-anak 
sebaiknya dikarantina dan dirawat di tempat ramah anak, 
dengan pertimbangan kebutuhan-kebutuhan spesifik, 
keselamatan, serta kesejahteraan jiwa mereka. Sebaiknya 
diupayakan maksimal agar seorang pengasuh atau 
anggota keluarga dewasa dapat berkunjung setiap harinya 
dan/atau tinggal bersama anak selama masa karantina. 

• Kebijakan-kebijakan dan keputusan-keputusan sebaiknya 
memungkinkan karantina di rumah bagi anak-anak dan 
pengasuhnya sebaiknya dimungkinkan, dengan dasar 
penilaian holistik di mana kepentingan anak menjadi 
pertimbangan utama. 

• Setiap tempat yang dipersiapkan untuk menerima anak-
anak, terutama anak yang tidak didampingi pengasuh, 
harus menyediakan staf pengasuh yang cukup terlatih  dan 
dapat memberikan lingkungan yang aman, peduli, dan 
menstimulasi bagi anak. Setiap fasilitas karantina yang 
menerima anak-anak sebaiknya menugaskan satu petugas 
sebagai penanggung jawab untuk isu-isu perlindungan 
anak. Petugas yang memantau kesehatan anak-anak yang 
dikarantina sebaiknya dilatih untuk mengenali gejala-
gejala COVID-19 pada anak, serta tanda-tanda bahwa 
anak segera membutuhkan pertolongan medis. Alur 
rujukan harus dipersiapkan terlebih dahulu. 

Jika seorang anggota keluarga dewasa menjadi kontak tetapi 
anggota keluarga anak bukan kontak, orang dewasa ini 
mungkin perlu dikarantina dengan dipisahkan dari anak. 
Dalam hal ini, anak ini sebaiknya dirawat oleh anggota 
keluarga dewasa atau pengasuh lain yang bukan merupakan 
kontak. 

 

Langkah-langkah pencegahan dan pengendalian infeksi 
Langkah-langkah PPI berikut10 sebaiknya digunakan untuk 
memastikan orang yang dikarantina memiliki lingkungan yang 
aman. Langkah-langkah ini berlaku untuk karantina di fasilitas 
khusus dan untuk karantina di rumah. 

a. Pengenalan dan pengendalian dini 
• Setiap orang yang dikarantina yang mengalami penyakit 

demam atau gejala-gejala pernapasan kapan pun selama 
masa karantina sebaiknya ditangani dan ditatalaksana 
sebagai kasus suspek COVID-19 dan segera diisolasi. 
Pastikan fasilitas karantina memiliki pusat rujukan yang 
ditunjuk dan proses yang jelas bagi setiap orang yang 
menunjukkan gejala. Jika fasilitas menggunakan kamar 
bersama, direkomendasikan agar ruangan khusus (atau 
jika tidak memungkinkan, area khusus) digunakan untuk 
mengisolasi setiap orang yang mengalami gejala-gejala 
pernapasan, sambil menunggu pemindahan orang ini ke 
pusat rujukan. 

• Kewaspadaan standar berlaku untuk semua orang yang 
dikarantina dan untuk petugas karantina. 
− Sering bersihkan tangan, terutama setelah 

bersentuhan dengan sekresi saluran napas, sebelum 
makan, dan setelah menggunakan toilet. 
Membersihkan tangan mencakup pembersihan 
tangan dengan sabun dan air atau dengan pembersih 
tangan berbahan dasar alkohol. Pembersih tangan 
berbahan dasar alkohol lebih disarankan jika tangan 
tidak tampak kotor; saat tampak kotor, tangan 
sebaiknya dicuci dengan sabun dan air. 

− Pastikan semua orang yang dikarantina menjalankan 
etiket batuk dan bersin dan menyadari pentingnya 
menutup hidung dan mulut mereka dengan tisu saat 
batuk atau bersin, kemudian segera membuang tisu 
tersebut ke dalam tempat sampah berpenutup dan 
membersihkan tangan. 

− Jangan menyentuh mata, hidung, atau mulut. 
− Semua orang yang dikarantina harus saling menjaga 

jarak fisik minimal 1 meter. 
− Untuk secara efektif mencegah transmisi COVID-19 

di daerah-daerah di mana terjadi transmisi komunitas, 
pemerintah sebaiknya mendorong masyarakat umum 
untuk memakai masker dalam situasi dan tempat 
tertentu, seperti di transportasi umum, di tempat 
perbelanjaan, atau di lingkungan yang tertutup atau 
ramai lainnya, sebagai bagian dari pendekatan 
komprehensif untuk menekan transmisi SARS-CoV-
2.12 

b. Pengendalian administratif 

Pengendalian dan kebijakan administratif untuk PPI di dalam 
fasilitas karantina mencakup tetapi tidak terbatas pada: 

• Mengedukasi orang-orang yang dikarantina dan petugas 
karantina tentang langkah-langkah PPI. Semua petugas 
yang bekerja di fasilitas karantina perlu mendapat 
pelatihan kewaspadaan standar (kebersihan tangan, etiket 
batuk dan bersin, APD, pembersihan dan disinfeksi, serta 
pengelolaan limbah dan seprai) sebelum langkah-langkah 
karantina diberlakukan. Semua orang yang dikarantina 
sebaiknya diberi informasi yang sama mengenai 
kewaspadaan standar saat tiba di fasilitas. 

• Orang yang dikarantina dan petugas karantina harus 
memahami pentingnya segera mencari pertolongan medis 
jika mengalami gejala; susun kebijakan untuk memastikan 
pengenalan awal dan rujukan kasus suspek COVID-19. 

c. Pengendalian lingkungan 

Prosedur pembersihan dan disinfeksi lingkungan13 harus 
diikuti secara konsisten dan tepat. Para petugas yang 
bertanggung jawab atas pembersihan perlu diedukasi tentang 
dan dilindungi dari COVID-19 dan memastikan bahwa 
permukaan lingkungan dibersihkan secara teratur dan berkala 
selama masa karantina, serta memastikan penyimpanan serta 
penanganan segala bahan pembersihan dan disinfektan secara 
aman. Tindakan-tindakan berikut merupakan tindakan-
tindakan yang penting: 

• Sediakan infrastruktur PPI (misalnya, merancang fasilitas 
yang sesuai). 

• Pastikan semua orang yang dikarantina di fasilitas 
mendapatkan kamar sendiri yang dilengkapi dengan 
fasilitas-fasilitas. Jika kamar sendiri tidak tersedia, jaga 
jarak pemisahan minimal 1 meter antara tempat tidur dan 
terapkan strategi kohor. 
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• Bersihkan dan disinfeksi permukaan-permukaan yang 
sering disentuh, seperti meja samping tempat tidur, 
ranjang, dan perabotan lain di kamar, minimal sekali 
setiap hari. Bersihkan dan disinfeksi permukaan-
permukaan di kamar mandi dan toilet minimal sekali 
setiap hari. Sebaiknya sabun atau deterjen rumah tangga 
biasa digunakan terlebih dahulu untuk membersihkan, dan 
setelah pembilasan, disinfektan rumah tangga biasa yang 
mengandung 0,1% natrium hipoklorit (pemutih, setara 
dengan 1.000 ppm) sebaiknya digunakan untuk mengelap 
permukaan.13 Untuk permukaan yang tidak dapat 
dibersihkan dengan pemutih, 70% etanol dapat 
digunakan. 

• Cuci pakaian, seprai tempat tidur, handuk mandi dan 
handuk tangan menggunakan sabun cuci baju biasa dan 
air, atau cuci dengan mesin dengan suhu 60–90 °C (140–
194 °F) dengan detergen biasa, dan keringkan secara 
menyeluruh. 

• Di fasilitas karantina khusus, petugas pembersihan 
sebaiknya mengenakan APD yang memadai14 dan dilatih 
untuk menggunakan APD dengan aman. Di tempat selain 
fasilitas pelayanan kesehatan di mana persiapan dan 
penggunaan disinfektan dapat dilakukan, APD minimum 
yang direkomendasikan adalah sarung tangan karet, 
celemek kedap air, dan sepatu tertutup.13 Pelindung mata 
dan masker medis mungkin diperlukan untuk melindungi 
petugas terhadap bahan kimia yang digunakan atau jika 
terdapat risiko paparan pada darah/cairan tubuh, seperti 
saat menangani seprai kotor atau saat membersihkan 
toilet. Petugas pembersihan harus membersihkan tangan 
sebelum mengenakan dan setelah melepaskan APD. 

• Limbah yang dihasilkan selama karantina harus 
dimasukkan ke dalam kantong yang kuat dan ditutup rapat 
sebelum dibuang.15 

• Negara-negara harus mempertimbangkan pelaksanaan 
langkah-langkah yang memastikan bahwa jenis limbah ini 
dibuang di tempat pembuangan sampah sanitasi (sanitary 
landfill) dan bukan di area terbuka yang tidak diawasi. 

 

Persyaratan pemantauan kesehatan orang yang 
dikarantina 
Pemantauan kesehatan orang-orang yang dikarantina harus 
dilakukan di fasilitas atau di rumah selama masa karantina dan 
harus mencakup skrining suhu tubuh dan gejala sesuai 
protokol surveilans dan definisi kasus WHO dan/atau negara. 
Kelompok-kelompok orang yang lebih berisiko mengalami 
penyakit parah (orang-orang berusia di atas 60 tahun dan 
orang-orang dengan kondisi kesehatan penyerta) mungkin 
memerlukan surveilans tambahan atau pengobatan-
pengobatan medis tertentu. 

Kebutuhan akan sumber daya termasuk petugas dan, sebagai 
contoh, waktu istirahat bagi staf di fasilitas karantina harus 
dipertimbangkan. Alokasi sumber daya yang sesuai semakin 
penting jika wabah masih berlangsung, saat sumber daya 
kesehatan masyarakat yang terbatas mungkin perlu 
diprioritaskan untuk fasilitas pelayanan kesehatan dan 
kegiatan deteksi kasus. 

Tes laboratorium selama karantina 

Setiap orang yang dikarantina dan mengalami gejala-gejala 
yang sesuai dengan COVID-19 kapan pun selama masa 
karantinanya sebaiknya ditangani dan ditatalaksana sebagai 
kasus suspek COVID-19 dan dites. 

Bagi kontak-kontak yang tidak mengalami gejala, WHO tidak 
lagi memandang tes laboratorium sebagai persyaratan untuk 
meninggalkan karantina setelah 14 hari. 
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Ucapan terima kasih 
Panduan interim ini disusun oleh WHO dengan kolaborasi UNICEF. 

 

 

WHO dengan cermat terus memantau perubahan situasi yang dapat berdampak pada panduan interim ini. Jika ada faktor apa pun 
yang berubah, WHO akan menerbitkan pembaruan lebih lanjut. Jika tidak, panduan interim ini akan habis masa berlakunya 2 
tahun setelah tanggal penerbitan. 
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