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Ikhtisar
Pandemi COVID-19 menjadi tantangan bagi sistem-sistem kesehatan di seluruh dunia. Peningkatan pesat 
kebutuhan akan perawatan bagi orang dengan COVID-19 semakin diperparah dengan rasa takut, misinformasi, 
dan pembatasan gerak orang dan pasokan yang mengganggu pemberian layanan kesehatan garis depan bagi 
semua orang. Saat sistem kesehatan kewalahan dan orang tidak dapat mengakses layanan yang dibutuhkan, 
kematian langsung dan tidak langsung akibat penyakit yang dapat dicegah dan diobati meningkat (1-3). 
Pengambil keputusan harus mengambil pilihan sulit untuk memastikan COVID-19 dan masalah kesehatan 
masyarakat mendesak lain yang ada diatasi sambil tetap meminimalisasi risiko bagi tenaga kesehatan dan 
masyarakat. Sesuai Astana Global Conference on Primary Health Care, tingkat komunitas merupakan platform 
yang tidak terpisahkan bagi pelayanan kesehatan primer, kunci bagi pemberian layanan dan fungsi-fungsi 
kesehatan masyarakat esensial, dan bagi keterlibatan serta pemberdayaan masyarakat mengenai kesehatan 
mereka. Platform berbasis komunitas dengan kapasitas pemberian pelayanan kesehatan dan keterlibatan sosial 
ini memiliki peran penting dalam penanggulangan COVID-19 dan penting dalam pemenuhan kebutuhan 
kesehatan yang ada, terutama bagi orang-orang yang paling rentan.

Pendekatan pemberian layanan yang ada perlu diadaptasi sesuai analisis risiko-manfaat untuk setiap perubahan 
kegiatan dalam konteks suatu pandemi. Kegiatan-kegiatan tertentu mungkin perlu dipersiapkan di tempat-
tempat di mana penularan COVID-19 belum terjadi, disesuaikan jika moda pemberian alternatif dapat dijalankan 
dengan aman, atau dihentikan sementara di tempat di mana penularan COVID-19 meluas terjadi. Jika perlu, 
kunjungan langsung harus dibatasi melalui penggunaan mekanisme pemberian layanan alternatif seperti aplikasi 
ponsel, telemedicine, dan platform-platform digital lainnya. Adaptasi-adaptasi tertentu akan tergantung pada 
konteks, termasuk beban penyakit keseluruhan setempat, skenario penularan COVID-19, dan kapasitas setempat 
dalam memberikan layanan secar aman dan efektif.
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Kotak 1. Pelayanan kesehatan berbasis 
komunitas

Pelayanan kesehatan berbasis komunitas 
mencakup layanan yang diberikan oleh berbagai 
tenaga kesehatan komunitas sesuai pelatihan 
dan kapasitasnya. Tenaga kesehatan komunitas 
mencakup tenaga kesehatan baik awam 
maupun profesional, formal maupun informal, 
dibayar maupun tidak, serta tenaga yang 
berbasis di fasilitas yang mendukung dan 
mengawasi serta memberikan layanan dan 
kampanye penjangkauan. Kelompok pekerjaan 
tertentu dan perannya juga akan disoroti jika 
sesuai.

Di setiap komunitas, terdapat aktor, hubungan, 
dan proses setempat yang berkaitan dengan 
sektor kesehatan dan menjadi komponen inti 
pemberian pelayanan kesehatan yang 
berkualitas dan berpusat pada orang dan 
membangun ketangguhan sistem kesehatan. 
Aktor-aktor terkait meliputi pemerintah, 
pemimpin keagamaan, dan lembaga swadaya 
masyarakat (LSM) serta kelompok komunitas 
setempat, seperti kelompok wanita, pramuka, 
dan kelompok pemuda. Sebagai anggota 
masyarakat yang terpercaya, tenaga kesehatan 
komunitas biasanya memiliki hubungan yang 
kuat dengan kelompok-kelompok ini.

Keputusan yang diambil perlu disesuaikan dengan kebijakan nasional dan subnasional terkait dan dievaluasi 
kembali secara berkala seiring perkembangan wabah. Menggunakan pendekatan yang komprehensif dan 
terkoordinasi dalam kegiatan berbasis komunitas memberikan kesempatan untuk memperkuat ketahanan 
platform berbasis komunitas dalam memasuki tahap pemulihan awal dan setelahnya.

Panduan ini membahas peran spesifik pelayanan kesehatan berbasis komunitas (lihat Kotak 1) dalam konteks 
pandemi dan menjabarkan adaptasi yang diperlukan untuk menjaga keselamatan, memastikan keberlanjutan 
layanan esensial, dan memastikan penanggulangan COVID-19 yang efektif. Panduan ini diperuntukkan bagi 
pembuat keputusan dan pengelola di tingkat nasional dan subnasional dan menjadi pelengkap serangkaian 
panduan lain, seperti panduan tentang intervensi kesehatan masyarakat prioritas, perawatan berbasis fasilitas, 
dan komunikasi risiko dan pelibatan masyarakat di tengah pandemi COVID-19. Kebijakan dan kapasitas 
nasional layanan kesehatan masyarakat sangat berbeda-beda. Sebagian kegiatan yang dibahas dalam 
panduan ini dapat memerlukan keterampilan, perlengkapan, dan persediaan yang hanya tersedia di fasilitas 
pelayanan kesehatan primer di beberapa tempat. Panduan ini harus disesuaikan dengan konteks sumber daya 
untuk menghindarkan ekspektasi yang tidak realistis atas tim pelayanan kesehatan masyarakat di daerah.

Bagian 1 dokumen ini menjabarkan prinsip dasar dan rekomendasi praktis yang mendukung pengambilan 
keputusan dalam:

• memastikan keberlanjutan layanan esensial yang dapat diberikan dengan aman di tingkat komunitas;

• memanfaatkan dan memperkuat platform komunitas sebagai bagian tak terpisahkan dari pelayanan
kesehatan primer untuk memastikan penanggulangan COVID-19 yang efektif;

• melindungi tenaga kerja dan komunitas melalui pencegahan dan pengendalian infeksi (PPI).

Bagian 2 berisi pembahasan-pembahasan COVID-19 dalam konteks berbagai fase kehidupan dan menyoroti 
pertimbangan-pertimbangan khusus sesuai penyakit untuk mengadaptasi kegiatan-kegiatan di tingkat 
komunitas.
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Mempertahankan layanan kesehatan esensial 
dan memperkuat penanggulangan COVID-19 
Konteks nasional dan subnasional 
Wilayah-wilayah yang berbeda dalam negara yang sama sekalipun dapat memerlukan pendekatan  berbeda 
untuk menentukan layanan yang esensial dan melibatkan tenaga kesehatan komunitas dalam mempertahankan 
layanan-layanan ini dan menangani langsung pandemi COVID-19. Pengambil keputusan harus menyeimbangkan 
manfaat berbagai kegiatan dengan risiko penularan virusnya kepada tenaga kesehatan atau dari tenaga 
kesehatan kepada orang lain. Beban penyakit setempat, pola penularan COVID-19, dan kapasitas dasar 
pemberian layanan di tingkat komunitas dan fasilitas akan berdampak pada analisis risiko-manfaat setiap 
kegiatan, dan pola pencarian pertolongan masyarakat yang jelas juga harus menjadi masukan dalam adaptasi.

Di tempat dengan beban tinggi penyakit endemik yang tanda dan gejalanya mirip dengan definisi kasus 
COVID-19 (seperti malaria), pesan kesehatan masyarakat perlu diadaptasi untuk memastikan bahwa masyarakat 
tidak menunda mencari pertolongan untuk penyakit yang mengancam nyawa. Selain itu, tempat, cara, dan 
sumber pertolongan kesehatan yang dicari oleh komunitas dapat berbeda di setiap konteks. Penyedia layanan 
sektor swasta dan LSM, termasuk organisasi keagamaan, merupakan pemangku kepentingan dan penyedia 
layanan yang penting di komunitas-komunitas tertentu. Penilaian cepat di tingkat nasional dan subnasional 
harus memandu pilihan strategis perubahan kebijakan dan protokol serta tindakan penanggulangan dengan 
mempertimbangkan bahwa kesenjangan yang ada dalam fungsi-fungsi pemberian dan sistem layanan 
kesehatan dapat makin diperburuk saat wabah ini. Adaptasi-adaptasi yang dilakukan dalam konteks pandemi, 
jika matang dan terkoordinasi, dapat memperkuat perawatan kesehatan primer berbasis fasilitas dan 
integrasinya dalam platform berbasis komunitas dalam masa pemulihan awal dan seterusnya.

Pelayanan kesehatan berbasis komunitas, termasuk penjangkauan dan kampanye, dalam konteks pandemi COVID-19
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Pemberian layanan kesehatan esensial berbasis komunitas 
Untuk memenuhi kebutuhan kesehatan masyarakat yang ada dan memitigasi dampak wabah COVID-19, 
program pelayanan kesehatan primer yang disepakati di tingkat nasional harus memastikan kapasitas 
pencegahan kesakitan dan kematian melalui pemberian berbasis komunitas layanan esensial (4), seperti:

• mencegah penyakit menular melalui pemberian imunisasi, kemoprevensi, pengendalian vektor, dan
pengobatan;

• menghindari perburukan akut dan kegagalan pengobatan dengan cara tetap memberikan pengobatan bagi
orang-orang yang mengidap kondisi kornis;

• mengambil langkah-langkah khusus untuk melindungi populasi rentan, seperti ibu hamil dan ibu menyusui,
anak-anak, dan lansia; dan

• menatalaksana kondisi kedaruratan yang memerlukan intervensi sensitif waktu dan menjaga berfungsinya
sistem rujukan.

Proses-proses nasional dan subnasional dalam mengidentifikasi layanan yang esensial, mengoordinasikan 
perencanaan penanggulangan COVID-19, dan mengoptimalkan tenaga kesehatan serta pemberian layanan harus 
mencakup kegiatan berbasis komunitas yang relevan dan konsultasi dengan perwakilan tenaga kesehatan 
komunitas yang relevan

Berbagai tahap kehidupan anggota masyarakat

Pertimbangan yang berbeda bagi berbagai tahap kehidupan masyarakat dalam hal risiko terkait infeksi COVID-19, 
prioritas layanan kesehatan keseluruhan, dan implikasi pada langkah-langkah kesehatan masyarakat dan 
perubahan-perubahan sosial lain terkait pandemi ini. Pertimbangan khusus sesuai tahap kehidupan dibahas di 
bab khusus pada Bagian 2.

Layanan pencegahan berbasis penjangkauan dan kampanye

Kegiatan pencegahan berbasis komunitas mencakup layanan penjangkauan (perpanjangan layanan kesehatan 
primer berbasis fasilitas untuk menjangkau kelompok yang tidak tercakup), kampanye (kegiatan pelengkap 
layanan rutin untuk mencapai cakupan populasi tinggi), dan penanggulangan wabah (untuk mengatasi ancaman 
kesehatan). Meskipun dapat menyelamatkan nyawa, kegiatan-kegiatan ini juga dapat meningkatkan penularan 
COVID-19 di komunitas dan di antara tenaga kesehatan dan komunitas. Keputusan untuk melanjutkan, 
memodifikasi, atau menunda kegiatan-kegiatan ini juga harus mempertimbangkan dampak penularan COVID-19, 
lanju lonjakan penyakit, dan konsekuensi menunda intervensi ini. Misalnya, jika kampanye distribusi kelambu 
berinsektisida di wilayah endemik tinggi malaria dihentikan, kemungkinan akan segera terjadi peningkatan kasus 
dan kematian; risiko penularan COVID-19 terkait distribusi kelambu berinsektisida dapat diminimalisasi dengan 
cara mengubah distribusi kelompok dengan pengiriman kelambu berinsektisida ke setiap rumah di depan pintu. 
Jika kelambu berinsektisida dikirimkan di situs-situs seperti fasilitas pelayanan kesehatan, kerumunan dalam 
jumlah besar harus dihindari, dan semua langkah penjagaan jarak fisik harus diberlakukan. Kegiatan yang 
mengharuskan kerumunan jumlah besar seperti kampanye imunisasi masal perlu dihentikan di tempat dengan 
penularan COVID-19, meskipun imunisasi tetes diberikan dalam vial dosis tunggal seperti kolera dan polieo dapat 
diberikan secara aman dan mandiri atau diberikan oleh pengasuh saat melakukan kunjungan selagi tenaga 
kesehatan memantau dari jarak 1 m. Namun, wabah penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I) 
menimbulkan kebutuhan kesehatan segera dan setiap risiko dan manfaat acaranya perlu dinilai (lihat Bagian 2).

Mempertahankan pengobatan untuk penyakit kronis

Meskipun kunjungan pemantauan rutin tatap muka untuk orang-orang dengan penyakit kronis yang stabil 
kemungkinan dapat dihentikan sementara, pengobatan melalui metode alternatif harus tetap dilangsungkan 
guna memitigasi risiko perburukan akut yang mengancam nyawa, seperti krisis diabetes, penyakit jantung, 
psikosis, atau kemunculan atau kemunculan kembali gejala klinis dan resistansi pengoabtan untuk penyakit 
menular kronis seperti tuberkulosis (TB) atau infeksi HIV (lihat Bagian 2). Prosedur pengisian kembali harus 
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https://www.who.int/publications-detail/covid-19-operational-guidance-for-maintaining-essential-health-services-during-an-outbreak
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disesuaikan untuk menghindari kekurangan obat dan pasokan sehingga orang dapat menerima sumber daya 
yang diperlukan tanpa risiko berlebihan bagi diri sendiri atau orang lain. Jika ketersediaan memungkinkan, 
pertimbangkan pemberian dosis pengobatan beberapa bulan untuk pasien kondisi kronis (lihat Bagian 2).

Kondisi sensitif waktu dan perawatan akut berbasis komunitas

Sebagian besar layanan darurat harus berlanjut selama pandemi COVID-19 karena sifatnya yang sangat sensitif 
waktu dan dapat menghindarkan kematian dan kecacatan di berbagai tahap kehidupan. Tenaga kesehatan 
harus dipastikan terlatih dan dilengkapi untuk mengatasi kondisi akut, karena pembatasan gerak, rekomendasi 
pembatasan pertemuan tatap muka di fasilitas, dan rasa takut akan keamanan perawatan di fasilitas akan 
semakin menggeser perawatan akut ke komunitas. Tenaga kesehatan berbasis komunitas kemungkinan akan 
menghadapi jumlah pasien sakit akut yang meningkat, termasuk orang-orang dengan gangguan pernapasan 
akibat COVID-19 dan dengan kondisi darurat lain yang secara tidak langsung terkait dengan konteks pandemi: 
gangguan pengobatan kondisi kronis berkontribusi pada perburukan akut (seperti asma berat atau serangan 
jantung), sedangkan berkurangnya akses dan tertundanya pencarian perawatan mengakibatkan presentasi di 
waktu-waktu berikutnya dan yang lebih parah (seperti sepsis yang berkembang dari infeksi lokal atau renjatan 
dalam kasus cedera dan perdarahan terkait kehamilan).

Pertolongan pertama dan perawatan akut sederhana, terjangkau, dan efektif dapat aman diberi kan oleh 
anggota komunitas secara perorangan dan tenaga kesehatan komunitas yang terlatih cukup, termasuk yang 
tergabung dalam program penanggap pertolongan pertama berbasis komunitas (CFAR). Program demikian 
menggunakan sistem piket dan tenaga terlatih pertolongan pertama yang dapat dipanggil 24 jam untuk 
memberi perawatan dasar untuk penyakit akut atau cedera. Di berbagai tempat, program-program ini 
bertumpang tindih dan melengkapi program tatalaksana kasus lain, dan juga dapat dikaitkan dengan layanan 
ambulan sukarela seperti dari Palang Merah dan Bulan Sabit Merah. Di berbagai tempat, selain memberi 
perawatan di tempat, CFAR mendampingi pasien untuk memastikan pasien sampai di fasilitas dengan selamat.

Melalui deteksi dini, pengobatan cepat dan rujukan tepat waktu untuk kondisi akut memaksimalisasi dampak 
intervensi berikutnya dan sering memitigasi kebutuhan akan intervensi lanjutan. Perawatan akut dan darurat 
yang kuat berbasis komunitas dapat membantu kelebihan kesakitan dan kematian selama dan setelah pandemi 
COVID-19, sehingga memfasilitasi layanan komprehensif normal dan membangun sistem yang lebih tangguh.

TINDAKAN-TINDAKAN KUNCI:

� Kaji intervensi kesehatan komunitas dan jalur pemberian dan identifikasi layanan esensial dan jalur 
     pemberian yang perlu dipertahankan, dan mengaitkannya dengan perencanaan nasional atau subnasional. 

� Tentukan layanan nonesensial yang dapat dihentikan atau ditunda dan identifikasi kapan layanan
tersebut dimulai kembali secara bertahap dan strategi catch-up (susulan) selama pemulihan awal.

� Modifikasi pemberian layanan tingkat komunitas untuk menghindarkan kerumunan.

� Perbarui daftar rumah tangga rentan (misalnya, yang ada ibu hamil atau menyusuinya, bayi baru lahir, atau
lansia; atau penyandang disabilitas (5), atau kondisi kronis), dan pantau rumah tangga-rumah tangga
tersebut untuk memastikan perawatan tetap berlanjut dan mengadakan jaringan keamanan sosial.

� Adaptasi protokol diagnosis dan pengobatan dan latih serta lengkapi tenaga kesehatan komunitas untuk
menskrining gejala COVID-19, mengenali tanda bahaya, dan tepat mengaktivasi jalur notifikasi dan rujukan.

� Susun daftar anggota komunitas yang terlatih pertolongan pertama dan perawatan akut, dan perkuat
atau buat sistem CFAR yang aktif 24 jam sehingga dapat diaktifkan melalui telepon genggam.

� Pantau pemanfaatan layanan kesehatan esensial di tengah komunitas dengan cara menghubungi secara
berkala dengan tenaga kesehatan komunitas.

Pelayanan kesehatan berbasis komunitas, termasuk penjangkauan dan kampanye, dalam konteks pandemi COVID-19
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Perkuat penanggulangan COVID-19 di komunitas
Tenaga kerja kesehatan komunitas dapat dimanfaatkan untuk memperkuat penanggulangan COVID-19 karena 
tenaga kerja tersebut merupakan anggota komunitas yang terpercaya yang memiliki hubungan yang penting 
dengan fasilitas, pemimpin, dan organisasi yang merupakan kontributor inti dalam penanggulangan efektif. 

TINDAKAN-TINDAKAN UTAMA:

� Pastikan kegiatan berbasis komunitas dimasukkan dalam rencana penanggulangan nasional dan
gandeng jaringan penyedia layanan komunitas (seperti LSM, penyedia kesehatan swasta, dan sukarelawan
untuk mendukung upaya penanggulangan secara terkoordinasi.

� Identifikasi cara-cara sesuai konteks bagi tenaga kesehatan komunitas berkontribusi kepada
penanggulangan COVID-19, seperti skrining, merujuk, memberi dukungan bagi perawatan di rumah,
kebutuhan tenaga pusat isolasi berbasis komunitas, menjalankan surveilans, pelacakan kontak, komunikasi
risiko, dan penggandengan komunitas (lihat Bagian 2).

� Tetapkan protokol skrining COVID-19 berbasis komunitas menggunakan definisi kasus standar (6) yang
mengenali tanda bahaya dan merujuk dengan sesuai. Siapkan protokol transportasi dari rumah ke rumah
sakit dan adaptasikan protokol rujukan tingkat komunitas dan rujukan balik untuk kasus suspek COVID-19.

Pelibatan Komunitas dan Komunikasi
Seperti yang dijabarkan di dokumen Astana 2018, pelibatan dan komunikasi sistematis dengan individu dan 
komunitas penting untuk menjaga kepercayaan pada kapasitas sistem kesehatan memberikan layanan 
esensial, berkualitas, dan aman serta memastikan pencarian pertolongan dan kepatuhan pada nasihat 
kesehatan masyarakat (7).1 Strategi komunikasi dan pelibatan untuk COVID-19 harus mencakup semua dimensi 
layanan kesehatan berbasis komunitas dan bertujuan untuk memfasilitasi pencarian pertolongan yang 
optimal, perilaku hidup sehat, dan praktik perawatan di rumah. Komunitas mengandalkan fasilitas kesehatan 
setempat dan aktor komunitas terpercaya, termasuk media setempat, sebagai sumber informasi. Penting 
mereka semua mendapat informasi termutakhir, akurat, dan sesuai konteks dalam bahasa setempat.

Komunikasi harus berfokus pada membangun kepercayaan, mengurangi rasa takut, memperkuat kolaborasi, 
dan mempromosikan pemanfaatan langakh-langkah kesehatan masyarakat dan layanan esensial. 

Topik-topik utama untuk dikomunikasikan adalah:

• penularan COVID-19, tindakan kesehatan masyarakat untuk mengurangi risiko penularan dan faktor 
risiko terkait penyakit parah (8). Pertimbangkan mengadakan layanan telepon khusus (hotline), sesi tanya 
jawab, pemanfaatan platform digital jika ada untuk menyingkirkan mitos-mitos berbahaya; hentikan 
penyebaran misinformasi; kurangi stigma terkait COVID-19; dan dukung integrasi kembali pasien COVID-19 
yang sudah pulih ke dalam komunitas;

• tindakan berlanjut mencari pertolongan esensial, cara pertolongan dapat dicari dengan aman, dan setiap 
perubahan tempat pemberian layanan atau fasilitas pelayanan kesehatan;

• praktik perawatan mandiri dan keluarga di rumah yang diperlukan semua anggota rumah tangga untuk 
memenuhi kebutuhan kesehatan dan menghindari membuat peran gender tradisional semakin tertanam;

• perawatan di rumah untuk orang dengan gejala COVID-19 ringan hingga sedang, sesuai panduan nasional 
(9); bagikan informasi siapa yang dihubungi dan tempat mencari pertolongan jika muncul tanda bahaya; 

1 Dalam dokumen ini, komunikasi dan penggandengan masyarakat mencakup strategi komunikasi sosial dan perubahan perilaku, serta
promosi kesehatan, edukasi kesehatan, mobilisasi komunitas, dan penggandengan komunitas. Bab ini melengkapi panduan 
yang sudah diterbitkan dalam Risk communication and community engagement (RCCE) action plan guidance: COVID-19 
preparedness and response (7).
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https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance/surveillance-and-case-definitions
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https://www.who.int/publications-detail/home-care-for-patients-with-suspected-novel-coronavirus-(ncov)-infection-presenting-with-mild-symptoms-and-management-of-contacts
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• peran tenaga kesehatan komunitas sebagai aktor terpercaya dalam melindungi komunitas;

• kesehatan jiwa dan kesejahteraan psikososial, dengan menjawab risiko kekerasan dalam rumah tangga
yang meningkat terhadap wanita (10), remaja, penyandang disabilitas, dan lansia, dan memberikan informasi
tentang layanan yang dapat diakses. Sumber daya komunitas dapat membantu mengidentifikasi keluarga,
teman, dan tetangga yang terpercaya yang dapat dihubungi dan mendukung korban kekerasan.

Tenaga kesehatan komunitas dan dukungan komunitas lebih luas akan menjadi semakin penting dalam 
konteks COVID-19 di mana langkah-langkah tidak keluar rumah dilaporkan mengurangi pencarian 
pertolongan esensial dan meningkatkan kekerasan, penggunaan alkohol dan obat-obatan lainnya, perilaku 
adiktif, dan kondisi-kondisi terkait stres.

TINDAKAN-TINDAKAN UTAMA:

� Gandeng pemangku kepentingan dan komunitas dalam merancang dan menerapkan rencana, strategi,
dan materi komunikasi. Gandeng juga kelompok-kelompok rentan (11),seperti perempuan, anak-anak,
remaja, lansia, penyandang disabilitas, (5) dan orang dengan HIV.

� Gandeng pemangku kepentingan komunitas mengidentifikasi dan mengatasi batasan akses akibat
kebijakan tidak keluar rumah, penghentian transportasi umum, kekhawatiran infeksi dan faktor-faktor lainnya.

� Gandeng kelompok wanita, orang tua, dan remaja serta pemuda untuk memastikan penjangkauan sebaya
yang terarah.

� Koordinasikan dengan dan sediakan sumberdaya bagi komite tata kelola komunitas sehingga mereka
dapat memberikan panduan strategis untuk pemberian layanan kesehatan berbasis komunitas, menjadi
penyalur umpan balik komunitas, dan berkontribusi dalam pengawasan tenaga kerja komunitas (12).

� Tetapkan atau perkuat mekanisme yang ada bagi komunitas untuk meminta pertanggungjawaban
badan kesehatan, termasuk yang di sektor swasta, untuk memberikan alokasi sumber daya yang setara
dan meningkatkan sikap tanggap dan kualitas pemberian layanan (13).

� Hindari pendekatan mobilisasi tingkat komunitas yang memerlukan perkumpulan dalam jumlah besar.

� Gunakan platform digital yang ada untuk konsultasi jarak jauh dan penyebaran informasi dan peringatan
kepada komunitas. Identifikasi mekanisme pemberian layanan yang inklusif bagi penyandang disabilitas.

� Manfaatkan sumber daya komunitas yang terpercaya, seperti fasilitas pelayanan kesehatan primer, 
pemerintah lokal, pemberi pengaruh/influencers, dan pemimpin agama (14) untuk mendorong 
penyebaran informasi yang membantu termasuk praktik ibadah dan pemakaman yang aman serta 
pentingnya menghindari perkumpulan, mencegah dan mengurangi rasa takut dan stigma, dan 
menenangkan anggota komunitasnya. 
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https://www.who.int/reproductivehealth/publications/vaw-covid-19/en/
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https://www.who.int/publications-detail/practical-considerations-and-recommendations-for-religious-leaders-and-faith-based-communities-in-the-context-of-covid-19
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Menyesuaikan fungsi utama sistem 
kesehatan dalam pandemi
Bab ini membahas fungsi-fungsi tertentu sistem kesehatan yang memerlukan adaptasi strategis untuk 
memastikan penanggulangan COVID-19 yang kuat dan pemberian layanan esensial yang aman dan berlanjut di 
tingkat komunitas

Tenaga kesehatan komunitas
Menyesuaikan peran dan tanggung jawab tenaga kesehatan komunitas dalam konteks pandemi COVID-19 dapat 
meliputi penyusunan pendekatan baru dalam kegiatan yang sudah ada dan menyesuaikan tugas tenaga yang 
sudah ada atau merekrut tenaga tambahan (15). Dalam perubahan semacam itu, penting untuk menghindari 
burnout, kelelahan, kekosongan layanan, penurunan kualitas, dan peningkatan risiko infeksi. Karena ketersediaan 
layanan rujukan mungkin terbatas di tengah meningkatnya permintaan pada sistem kesehatan, semua tenaga 
kesehatan harus siap untuk menanggung tanggung jawab tambahan terkait tatalaksana awal sindrom-sindrom 
utama yang mengancam nyawa (16). Jika keadaan COVID-19 mengharuskan perubahan beban kerja, penggantian 
tugas, atau perekrutan, semua tenaga kerja harus secara hati-hati dan memadai diberi sumber daya, dilatih, 
dilengkapi, dan diawasi, dengan memanfaatkan cara-cara digital jika ada. Remunerasi yang tepat waktu dan 
kondisi kerja yang wajar akan membantu tenaga kerja tetap bekerja selama dan setelah penanggulangan 
COVID-19.

Untuk menjaga kesehatan dan keselamatan kerja tenaga kesehatan komunitas, semua tenaga kesehatan 
harus diberi alat pelindung diri (APD) yang memadai dan dilatih penggunaan serta pembuangan aman APD.

Pelayanan kesehatan berbasis komunitas, termasuk penjangkauan dan kampanye, dalam konteks pandemi COVID-19
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Bekerja dalam konteks COVID-19 dapat menimbulkan stigma (17). Tenaga kesehatan juga membutuhkan 
dukungan kesehatan jiwa dan psikososial. Isu-isu gender perlu mendapat perhatian khusus (18). Tenaga berusia 
lebih tua dan yang memiliki kondisi berisiko tinggi harus diberi tugas yang tidak memberi risiko tambahan.

TINDAKAN-TINDAKAN UTAMA:

� Masukkan tenaga kesehatan komunitas di pengkajian tenaga kerja penanggulangan COVID-19. Buat
atau manfaatkan basis data tenaga kesehatan dengan berbagai keterampilan untuk mengisi kekosongan
kritis; pastikan pemutakhiran berkala. Identifikasi tenaga kesehatan berkualifikasi, termasuk yang pensiun
atau menganggur, yang dapat membantu dalam lonjakan (dengan perlindungan seperti yang di atas).

� Jelaskan peran tenaga kesehatan komunitas dalam konteks penanggulangan COVID-19 dan libatkan
tenaga kerja dalam perencanaan dan pengambilan keputusan.

� Pastikan tenaga kesehatan komunitas dan tenaga kritis lainnya (seperti tenaga rantai pasokan)
diklasifikasikan sebagai tenaga esensial dan dikecualikan dari pembatasan gerakan.

� Beri tenaga kesehatan komunitas yang mendukung penanggulangan COVID-19 upah dan insentif bukan
berbasis kinerja yang dikoordinasikan dengan mitra dan pemangku kepentingan.

� Perhitungkan kebutuhan pelatihan dan sokong pelatihan jarak jauh cepat tentang peran dan tugas baru 
COVID-19 dan adaptasi kegiatan yang ada. Manfaatkan cara-cara digital untuk mengubah moda pelatihan 
seperti platform pembelajaran kesehatan elektronik.

� Ubah moda pengawasan suportif dan komunikasi sesuai keperluan (termasuk penggunaan cara-cara 
digital) untuk memastikan pembagian cepat informasi dan akses pada dukungan keputusan klinis untuk 
memperkuat keterampilan baru sambil menguatkan tindak lanjut rujukan di antara tenaga kesehatan 
komunitas, fasilitas, dan tim pengelola kesehatan kabupaten/kota. 

� Pastikan tenaga kesehatan memiliki pulsa telepon yang cukup atau menerima penggantian pulsa
yang digunakan untuk menggandeng klien, mengakses informasi, meminta saran dari atasan, mengirim
data, dan menerima pembayaran dengan telepon genggam.

� Pastikan kesehatan dan keselamatan semua tenaga kesehatan dengan cara memberi APD yang sesuai
tugas, melindungi terhadap kekerasan dan gangguan, serta memberikan dukungan psikososial.

Rantai pasokan
Dalam konteks pandemi dan dampak-dampak terkaitnya pada pencarian dan akses layanan, pelayanan 
kesehatan primer dan tenaga kesehatan komunitas mungkin semakin diandalkan dan adanya peningkatan 
penggunaan obat-obatan serta suplai lainnya di tingkat masyarakat. Memperkuat rantai pasokan, 
mengantisipasi interupsi dan mempersiapkan strategi mitigasi sangat penting untuk memelihara ketersediaan 
obat dan pasokan esensial (15). Strategi tersebut harus mencakup (a) persediaan yang banyak digunakan, (b) 
obat dan produk penting lainnya yang berisiko menipis akibat peningkatan permintaan, dan (c) mekanisme 
pasokan dan distribusi yang mengurangi frekuensi pengisian persediaan di fasilitas pelayanan kesehatan.

Jika stok masih tersedia di suatu negara, alokasi persediaan esensial minimal 1 bulan di tingkat komunitas, jika 
dapat disimpan dengan aman, dapat membantu mengurangi gangguan akibat tertundanya transportasi. JIka 
persediaan cukup dan jika ada tempat penyimpanan, jumlah barang yang lebih besar dapat diedarkan. Jika 
persediaan menipis, pengiriman mungkin perlu dilakukan lebih sering, sehingga penting untuk adanya rencana 
minimalisasi paparan di fasilitas pelayanan kesehatan. Opsi yang dapat dipilih mencakup menentukan lokasi 
pengambilan yang aman sesuai jadwal atau zona pengiriman yang terbatas bagi petugas yang 
berkepentingan. Pengelolaan penyimpanan mungkin perlu lebih fleksibel dan, jika mungkin, menggunakan 
sistem elektronik.
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Demikian pula, untuk memitigasi risiko penularan, jika obat tidak dapat diantarkan ke rumah, setiap lokasi 
pengambilan harus memiliki pembatas fisik seperti layar plastik untuk melindungi pasien dan staf. Jika 
memungkinkan, hand sanitizer atau sarana cuci tangan sebaiknya disediakan di semua lokasi pengambilan 
bagi klien. Sebisa mungkin produk sebaiknya diambil di jendela atau gerai bagian luar fasilitas dan antrean 
harus dikelola, seperti dengan penjagaan jarak dan penjadwalan terlebih dahulu. Prosedur di wilayah tertentu 
mungkin perlu disesuaikan dan dipercepat untuk mempersiapkan pasokan cadangan, dan wilayah perkotaan 
dan pinggir kota, pemukiman informal, dan pemukiman padat lain di mana terjadi penularan masyarakat yang 
meluas mungkin perlu diberi pertimbangan khusus. 

Informasi tentang persediaan dan kapasitas penyimpanan aman di tingkat nasional dan subnasional harus 
dipertimbangkan dalam memilih strategi-strategi ini dan penilaian cepat, jika diperlukan, sebaiknya dilakukan 
melalui media elektronik atau telepon. Jika mungkin, bagi tenaga kesehatan komunitas sebaiknya disediakan 
sumber daya khusus untuk memastikan perawatan kondisi akut atau kronis tetap berlangsung,

TINDAKAN-TINDAKAN UTAMA:

� Susun strategi pasokan dan distribusi untuk obat dan komoditas kesehatan lain yang persediaannya
mungkin akan menipis atau banyak dicari, dengan tetap mempertimbangkan keamanan dan keselamatan.

� Sesuaikan prosedur pengisian kembali untuk menghindari kekurangan di komunitas sehingga membatasi
kunjungan ke fasilitas melalui pengiriman pasokan untuk beberapa bulan, jika persediaan memungkinkan.

� Jika persediaan memungkinkan, pertimbangkan pencadangan persediaan bufer sumber daya esensial
sebanyak minimal 1 bulan (idealnya, lebih dari itu) untuk pemberian layanan tingkat komunitas. Khususkan
sumber daya untuk digunakan oleh tenaga kesehatan komunitas dan persiapkan peningkatan kebutuhan.

� Koordinasikan pengkajian, pemesanan, dan distribusi obat, pasokan (termasuk APD), dan
perlengkapan esensial dengan mitra dan pemangku kepentingan komunitas.

� Pastikan apotek, pos kesehatan, dan entita pemerintah dan swasta berbasis komunitas lain yang
relevan termasuk dalam penilaian kapasita produksi dan distribusi sumber daya esensial.

� Jika memungkinkan, pastikan jalur persediaan dan distribusi obat berbasis komunitas masuk di dalam
sistem elektronik pengelolaan pesanan, penilaian, dan perencanaan.

� Bagi petugas yang melakukan atau menerima pengiriman dan saat menyerahkan obat atau persediaan, 
hindari kontak berlebihan di dalam fasilitas pelayanan kesehatan; jadwalkan pengambilan obat untuk 
pasien kondisi kronis melalui SMS atau telepon dan jaga jarak antara pasien saat pasien menunggu.

� Pertimbangkan logistik balik (reverse logistics) untuk penempatan ulang persediaan sesuai skenario 
penularan dan kelayakan di konteks setempat. 

Sistem informasi kesehatan
Diperlukan data komunitas untuk memantau dan tetap memberikan layanan kesehatan esensial dan menjadi 
masukan untuk tindakan kesehatan masyarakat yang dapat memperlambat dan menghentikan penularan 
COVID-19. Seiring semakin tersedianya teknologi diagnostik, strategi surveilans akan berubah.

Di tempat-tempat di mana tenaga kesehatan komunitas menggunakan formulir kertas2 untuk mengumpulkan 
data, perlu dipertimbangkan cara alternatif di mana tenaga kesehatan dapat menyerahkan data ke fasilitas 
pelayanan kesehatan tanpa hadir langsung.

2 Idealnya, data akan diintegrasikan ke dalam sistem informasi kesehatan yang sudah ada, tetapi untuk pandemi COVID-19, mungkin
diperlukan kanal informasi khusus yang berjalan bersamaan karena integrai indikator-indikator baru ke dalam sistem yang sudah ada
perlu waktu.

Pelayanan kesehatan berbasis komunitas, termasuk penjangkauan dan kampanye, dalam konteks pandemi COVID-19



� Jika tidak ada pertemuan komunitas yang diadakan, susun mekanisme dua arah digital jarak jauh untuk 
umpan balik data dan untuk menginterpretasikan informasi surveilans. Dukung komunitas dalam 
menggunakan data mereka untuk tujuan pengambilan keputusan, pengumpulan umpan balik komunitas
(seperti pertanyaan dan informasi tentang informasi yang dipercayai, rumor, dan kekhawatiran), dan tindak 
lanjut data untuk menjadi masukan bagi perubahan layanan dan tindakan penggandengan komunitas.

� Pastikan tenaga kesehatan komunitas memiliki akses yang cukup pada alat-alat pengumpulan data 
(baik kertas atau digital, sesuai keadaan), termasuk formulir notifikasi dan daftar surveilans penyakit dan 
kematian, dengan persediaan cadangan  minimal 1 bulan dan persiapan untuk lonjakan kasus. Jika mungkin, 
adaptasikan formulir daftar yang sudah ada. 
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Jika sinyal jaringan telepon genggam tidak tersedia, data dapat diserahkan kepada atasan atau ke fasilitas. Atau, 
foto dapat diserahkan untuk laporan bulanan. Di situasi di mana pemanfaatan teknologi tidak dapat dilakukan, 
tenaga kesehatan harus dilibatkan dalam menyusun proses agregasi data di tingkat komunitas dan menentukan 
jalur yang sesuai untuk memastikan data sampai ke fasilitas pelayanan kesehatan. Mekanisme akuntabilitas yang 
umum yang meningkatkan kontak seperti tanda tangan konfirmasi sebaiknya ditangguhkan. Ketepatan waktu 
dan kualitas pelaporan data komunitas kemungkinan akan menurun selama pandemi, sehingga program perlu 
mempertimbangkan untuk memprioritaskan sejumlah kecil indikator berdasarkan data komunitas yang ada.

TINDAKAN-TINDAKAN UTAMA:

� Perkuat surveilans COVID-19 berbasis komunitas untuk mengidentifikasi peringatan dini dan memastikan 
kasus diidentifikasi dini dan tindakan segera diambil sesuai panduan nasional (19). Persiapkan pendekatan 
dengan penyesuaian di hotspot-hotspot untuk memitigasi penularan.

� Masukkan data yang dikumpulkan tenaga kesehatan komunitas ke dalam sistem pengelolaan informasi 
kesehatan (15). Gunakan data untuk membuat dashboard untuk menjadi masukan skenario penularan, dan 
identifikasi hotspot-hotspot COVID-19 serta gangguan logistik dan pemberian layanan.

� Kumpulkan dan pantau data tentang infeksi dan kematian COVID-19 di antara tenaga kesehatan 
komunitas yang dipisahkan berdasarkan jenis kelamin, usia, dan tugas yang dilaksanakan. 

� Gunakan data komunitas untuk memantau pemanfaatan layanan kesehatan esensial untuk infeksi
COVID-19 dan kondisi kesehatan prioritas lain (seperti campak) guna memitigasi wabah, terutama jika
layanan menjadi tertunda atau pencarian pertolongan menurun (15).

� Gandeng tenaga kesehatan komunitas dalam menyusun sistem peringatan komunitas, dan gunakan
teknologi yang sesuai konteks, jika memungkinkan.

� Manfaatkan platform-platform digital3 yang sudah dipersiapkan dalam pengumpulan data,
pemantauan real-time, dan umpan balik dari komunitas (20).

3 Platform digital tersebut termasuk, antara lain, SMS, RapidPro dari UNICEF, mHero dari IntraHealth, CommCare dari Dimagi
U-Report, dan aplikasi-aplikasi peringatan coronavirus utama tenaga kesehatan.
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Pencegahan dan pengendalian infeksi
Guna menjaga keselamatan tenaga kesehatan dan komunitas, skrining awal dan tindakan PPI yang tepat 
harus menjadi bagian dalam semua kegiatan pelayanan kesehatan berbasis komunitas (21). Kepatuhan untuk 
selalu menggunakan kewaspadaan standar untuk semua pasien harus diperkuat, terutama berkenaan dengan 
kebersihan tangan, pembersihan dan disinfeksi permukaan dan lingkungan, dan penggunaan APD secara 
tepat. Kebutuhan akan tindakan PPI tambahan bergantung pada skenario penularan COVID-19 setempat dan 
jenis kontak yang diperlukan di dalam kegiatan. Penjagaan jarak fisik harus dijalankan sejauh mungkin.

Perencanaan logistik, anggaran dan rantai pasokan, serta pengelolaan limbah untuk persediaan APD dan 
kebersihan tangan harus menjawab kebutuhan tenaga kesehatan berbasis komunitas (22). Kemungkinan 
kekurangan APD harus dipersiapkan secara proaktif. Harus ada panduan yang jelas tentang penyesuaian 
kegiatan dan layanan esensial jika APD tidak tersedia.

Di tengah pandemi COVID-19, kewaspadaan-kewaspadaan PPI standar berikut ini harus diperkuat di 
semua kegiatan perawatan kesehatan. 

• Kebersihan tangan: Sesuai pendekatan 5 Saat WHO, selalu bersihkan tangan sebelum dan sesudah kontak 
langsung dengan pasien, setelah menghadapi risiko paparan cairan tubuh, dan setelah berinteraksi dengan 
lingkungan (misalnya, setelah menyentuh permukaan) (23). Kebersihan tangan mencakup membersihkan 
tangan dengan antiseptik berbahan dasar alkohol (jika tangan tidak terlihat kotor) atau dengan air bersih 
mengalir dan sabun, kemudian mengeringkan tangan dengan tisu atau handuk yang bersih jika ada. 
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• Penggunaan sarung tangan: Sarung tangan hanya diperlukan jika diperkirakan akan terjadi kontak langsung 
dengan darah atau cairan tubuh lain, seperti sekresi dan ekskrei, selaput mukus, atau kulit terbuka (seperti 
saat melakukan rapid diagnostic test (RDT) malaria atau pemeriksaan antenatal dan postnatal tertentu).

• Peralatan dan permukaan: Peralatan dan permukaan harus dibersihkan dengan air dan sabun atau detergen, 
kemudian diberi disinfektan; protokol pengelolaan aman limbah harus diikuti.

• Masker medis: Penggunaan masker medis tergantung pada tugas yang dijalankan (misalnya, apakah 
diperkirakan akan terjadi cipratan) dan konteks serta skenario penularan (Tabel 1). 

Selain itu, tenaga kesehatan komunitas harus memastikan bahwa pasien dan tenaga kesehatan menjalankan 
kebersihan pernapasan dan menutup hidung dan mulut saat bersin atau batuk dengan tisu atau siku yang 
terlipat, kemudian membuang tisu tersebut dengan aman di tempat sampah (yang idealnya berpenutup).

Skrining infeksi COVID-19
Skrining COVID-19 harus dilakukan di semua tempat sesuai indikasi skenario penularan dan/atau kebijakan lokal, 
dalam setiap kegiatan pelayanan kesehatan (24). Skrining COVID-19 mencakup penilaian risiko dengan sejumlah 
pertanyaan. APD tidak diperlukan untuk skrining jika dapat dijaga jarak fisik minimal 1 m. Jika penjagaan 
jarak fisik ini tidak memungkinkan, tenaga kerja harus mengenakan masker medis dan pelindung mata.

Skrining mencakup penilaian-penilaian tentang: 

• Risiko paparan COVID-19 (kontak dengan kasus suspek atau konfirmasi COVID-19 atau orang lain dengan
gejala mirip COVID-19 di rumah tangga yang sama, perjalanan ke tempat di mana diketahui terjadi kasus,
atau kontak dengan pelaku perjalanan dari tempat-tempat tersebut); dan

• Gejala-gejala yang dideskripsikan dalam definisi kasus COVID-19 untuk orang dewasa dan anak-anak.

Bagi orang yang hasil skriningnya negatif, kunjungan pelayanan kesehatan dapat dilanjutkan. Masker tidak 
diperlukan jika dapat dijaga jarak minimal 1 m dan tidak terjadi kontak langung. 

Bagi orang yang hasil skriningnya positif dan dianggap sebagai kasus suspek COVID-19 serta bagi sistem 
isolasi setempat dan pengelola, protokol nasional harus dijalankan. WHO menyarankan semua orang suspek 
atau konfirmasi infeksi COVID-19 diisolasi dan dirawat di fasilitas pelayanan kesehatan atau fasilitas isolasi 
komunitas khusus. Jika isolasi di fasilitas tidak memungkinkan, orang tanpa gejala (asimtomatik atau 
prasimtomatik) atau gejala yang ringan dapat dirawat di rumah, selama langkah dan kewaspadaan PPI dipatuhi 
dan waktu untuk mencari pertolongan sudah diinformasikan (9). Situasi ini dapat diberlakukan misalnya saat 
anak tidak mungkin dipisahkan dari pengasuhnya.

Perlu dicatat bahwa hasil skrining positif tidak selalu berarti pemberian perawatan harus dihentikan, selama 
perawatan dapat diberikan dengan aman. Jika pasien suspek infeksi COVID-19, tenaga kesehatan harus 
memberikan hanya perawatan yang memungkinkan penjagaan jarak minimal 1 m atau harus menggunakan 
kewaspadaan dan perlindungan PPI wajib berdasarkan standar spesifik kegiatan jika hasil skrining positif (Tabel 
1, interaksi dengan orang yang suspek atau terkonfirmasi COVID-19).

Kewaspadaan pencegahan dan pengendalian infeksi tambahan
Bagian ini membahas penggunaan kewaspadaan PPI tambahan saat tenaga kesehatan berkontak dengan 
orang yang suspek atau terkonfirmasi COVID-19 dan jika layanan esensial diberikan di tempat di mana terjadi 
penularan masyarakat yang meluas.

Selain menggunakan kewaspadaan standar untuk semua pasien, kewaspadaan kontak dan droplet harus 
digunakan dalam merawat orang yang suspek atau terkonfirmasi COVID-19. Kewaspadaan kontak dan droplet 
mencakup penggunaan masker medis, jubah, sarung tangan, dan pelindung mata. Kewaspadaan-
kewaspadaan ini harus dijalankan oleh tenaga kesehatan komunitas dan setiap orang, termasuk anggota 
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keluarga yang terlibat mendukung orang yang suspek atau terkonfirmasi COVID-19. Di tempat penularan 
masyarakat yang meluas, kewaspadaan tambahan tertentu, seperti mengenakan masker medis, juga dapat 
dipertimbangkan jika tenaga kesehatan komunitas memberikan layanan rutin esensial. Selain itu, tenaga 
kesehatan komunitas bersama aktor komunitas lain berperan penting dalam memastikan tindakan PPI dasar 
diterapkan dan memberi saran serta mendukung anggota masyarakat yang dikarantina atau dirawat di rumah.

Tabel 1 memberikan contoh-contoh kewaspadaan yang harus diambil dan APD yang dibutuhkan dalam 
perawatan kesehatan komunitas dalam konteks penularan COVID-19 di masyarakat secara luas. Perlu dicatat 
bahwa selain contoh-contoh ini, kewaspadaan standar harus selalu digunakan untuk semua pasien. 

Tabel 1. Contoh-contoh kegiatan perawatan kesehatan dan kewaspadaan pencegahan 
dan pengendalian infeksi yang sesuai dalam konteks penularan COVID-19 di masyarakat

Jenis kewaspadaan dan alat pelindung diriKegiatan

Kunjungan ke rumah 
(misalnya untuk ANC 
(antenatal care) atau 
PNC (postnatal care), 
atau perawatan 
tuberkulosis, HIV, atau 
kondisi kronis lain

• Jika memungkinkan, lakukan kunjungan rumah di luar ruangan atau di tempat
yang berventilasi baik dan jaga jarak minimal 1 m.

• Sering bersihkan tangan saat merawat sesuai rekomendasi 5 saat
membersihkan tangan WHO.

• Kenakan sarung tangan hanya jika diperkirakan akan ada paparan dengan
darah, cairan tubuh, sekresi, ekskresi, selaput mukus, atau kulit terbuka.

• Pertimbangkan penggunaan masker medis saat berkontak langsung atau jika
jarak minimal 1 m tidak dapat dijaga.

Kegiatan penjangkauan 
dan kampanye 

Jika kegiatan tidak melibatkan kontak langsung (misalnya, saat mendistribusikan 
kelambu berinsektisida

• Jaga jarak minimal 1 m.
• Tidak perlu skrining.
• Tidak perlu APD.
• Sering bersihkan tangan

Jika kegiatan melibatkan kontak langsung (seperti imunisasi)
• Selalu bersihkan tangan sebelum menangani setiap pasien.
• Pertimbangkan penggunaan masker medis.

Tatalaksana 
komunitas untuk 
kasus penyakit akut 
anak

• Jaga kebersihan tangan sesuai rekomendasi 5 saat membersihkan tangan 
WHO.

• Kebutuhan APD disesuaikan dengan hasil skrining.
• Jika pasien tidak suspek COVID-19: kenakan masker medis dan sarung tangan 

untuk pemeriksaan RDT(rapid diagnostic test) malaria, sesuai protokol standar.
• Jika pasien suspek COVID-19: kenakan APD lengkap (masker medis, pelindung 

mata, sarung tangan, dan jubah).
– Jika APD yang lengkap tidak tersedia, jalankan protokol tatalaksana 

komunitas untuk kasus di mana penjagaan jarak dilakukan tanpa kontak 
langsung. 

Setiap kegiatan yang 
melibatkan kontak fisik 
dengan orang yang 
suspek atau 
terkonfirmasi COVID-19

• Jaga kebersihan tangan sesuai rekomendasi 5 saat membersihkan 
tangan WHO.

• Kenakan masker medis
• Kenakan jubah.
• Kenakan sarung tangan.
• Kenakan pelindung mata. 

Setiap kegiatan tanpa 
kontak fisik (seperti 
memasuki kamar orang 
yang suspek atau 
terkonfirmasi COVID-19 
tanpa merawat langsung

• Jaga kebersihan tangan sesuai rekomendasi 5 saat membersihkan tangan
WHO.

• Kenakan masker medis
• Jaga jarak minimal 1 m.
• Jika mungkin, lakukan wawancara di luar ruangan, di mana pasien juga

mengenakan masker medis, jika pasien dapat menggunakannya.

APD: alat pelindung diri.
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� Pastikan semua pengguna kewaspadaan PPI standar dan tambahan (berbasis transmisi) dilatih secara
menyeluruh, termasuk cara mengenakan, melepas, menggunakan, dan membuang APD, dan
pertimbangkan cara membatasi kontak langsung antara penyedia pelayanan kesehatan dan pasien dan
cara memberikan layanan kesehatan dengan penjagaan jarak fisik jika memungkinkan, terutama di tempat-

     tempat dengan penularan masyarakat yang meluas. 
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TINDAKAN-TINDAKAN UTAMA:

� Sususn dan sebarkan prosedur operasi standar (SOP) PPI yang mencakup tenaga kesehatan komunitas
dan disesuaikan dengan skenario penularan serta panduan dan protokol setempat.

� Tentukan kewaspadaan PPI sesuai kegiatan atau layanan yang diberikan dan beri informasi tentang
siapa yang memerlukan APD dan APD jenis apa yang diperlukan untuk membantu penghitungan dan
distribusi serta memastikan persediaan terus tersedia dan digunakan secara rasional.

� Pastikan tenaga kesehatan komunitas termasuk dalam kebijakan penggunaan APD nasional.

� Pastikan adanya akses yang memadai pada dan persediaan kebersihan tangan dan disinfeksi peralatan
dan lingkungan.

� Tunjuk pejabat pelayanan kesehatan tingkat kabupaten/kota yang terlatih PPI untuk bertanggung
jawab mengawasi kegiatan PPI di pusat-pusat kesehatan masyarakat dan di komunitas.

� Masukkan skrining COVID-19 ke dalam daftar layanan esensial oleh tenaga kesehatan komunitas sesuai
panduan dan protokol setempat
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Pertimbangan tahap kehidupan dan 
penyakit tertentu

Baigan 2.
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Bab-bab berikut ini membahas pertimbangan-pertimbangan utama untuk tahap-tahap 
kehidupan dan program penyakit tertentu. Bab-bab ini harus dibaca bersama dengan bab-
bab umum Bagian 1 karena sifatnya yang melengkapi dan tidak mengulangi materinya.

Pertimbangan utama berbagai tahap kehidupan
Pelayanan kesehatan seksual dan reproduksi; ibu, bayi baru lahir, dan anak serta remaja; dan lansia perlu 
dimodifikasi karena akses dan ketersediaan layanan esensial mengalami pergeseran selama wabah COVID-19. 
Bab-bab berikut mendukung pengelola program dan pemangku kepentingan lain dalam melakukan adaptasi 
yang aman terhadap layanan-layanan tertentu berdasarkan penilaian risiko. Praktik-praktik perawatan mandiri 
dan keluarga perlu terus didukung dalam menyokong layanan kesehatan berbasis komunitas (25).

Keluarga berencana
• Dukung tenaga kesehatan komunitas untuk terus memberi konseling di tingkat komunitas tentang opsi-opsi 

kontrasepsi di mana layanan-layanan ini sudah biasa diberikan.4 Preferensi pengguna tentang metode 
kontrasepsi mungkin berubah di tengah pandemi COVID-19 berdasarkan kemungkinan gangguan rantai 
pasokan dan pembatasan akses ke fasilitas pelayanan kesehatan.

• Tentukan apakah tenaga kesehatan komunitas mencakup tenaga kesehatan yang terlatih untuk secara aman 
memberikan layanan keluarga berencana dan informasi (informasi tentang kontrasepsi, pencegahan aborsi 

4 Distribusi, promosi persediaan, dan implementasi harus dilakukan oleh badan-badan PBB terkait sesuai mandat yang diberikan kepada
PBB.
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yang tidak aman, dan infeksi menular seksual (IMS)) jika akses ke fasilitas kesehatan berkurang selama 
pandemi COVID-19. Jika sesuai, tawarkan instrumen-instrumen digital yang mendukung pengambilan 
keputusan untuk membantu tenaga kesehatan komunitas dalam memberikan kontrasepsi secara aman (26).

• Tingkatkan ketersediaan metode-metode yang tidak membutuhkan pengawasan langsung oleh tenaga
kesehatan melalui apotek dan kanal-kanal lain.

Kesehatan ibu dan bayi baru lahir
• Layanan kesehatan ibu dan bayi baru lahir berbasis fasilitas termasuk ANC, persalinan, dan perawatan 

postnatal (PNC) serta tatalaksana komplikasi maternal dan neonatal harus menjadi prioritas selama pandemi 
berlangsung (27-29).

• Ibu hamil dan pascamelahirkan yang mengalami COVID-19 ringan tetapi tidak membutuhkan perawatan di 
rumah sakit, ANC atau PNC rutin dapat diberikan melalui platform pemberian alternatif (seperti telemedicine, 
telepon, dan kunjungan ke rumah) atau dapat ditunda sampai masa isolasi mandiri selesai, asalkan sesuai 
dengan pedoman nasional dan rekomendasi tim pelayanan kesehatan.

• Fokuskan upaya komunitas pada promosi pencarian pertolongan, menjawab kekhawatiran akan kemungkinan 
risiko penularan COVID-19 di fasilitas pelayanan kesehatan, dan mendukung perawatan diri dan keluarga.

• Jika pemberian layanan dimodifikasi dan membatasi kunjungan ANC atau PNC di fasilitas, sesuaikan rencana 
kesiapan persalinan dan kesiagaan komplikasi di setiap kontak ANC dan PNC sesuai perubahan layanan.

• Pastikan layanan ANC, persalinan, dan PNC di komunitas diberikan oleh tenaga kesehatan terlatih, termasuk 
bidan profesional komunitas yang harus dapat mengakses APD dan strategi PPI yang tepat (30).

– Gandeng kader kesehatan untuk mendukung ANC atau PNC dasar melalui kunjungan rumah, sambil 
memastikan para kader menggunakan langkah PPI, termasuk APD, sesuai konteks dan tugas (31).

– Prioritaskan kontak ANC untuk ibu hamil dengan risiko tinggi, ibu dengan tanda depresi, ibu yang 
kekurangan atau kelebihan berat badan, remaja putri, kelompok rentan lain, dan ibu hamil dengan risiko 
rendah pada trimester ketiga (dari 28 minggu).

– Prioritaskan kontak PNC untuk ibu dan bayi pada minggu pertama setelah kelahiran dan tindak lanjuti bayi 
lahir prematur atau yang dengan berat badan lahir rendah.

• Tetap jalankan rumah tunggu (maternity waiting home), jika ada, dengan memastikan panduan PPI yang 
sesuai tetap diikuti di dalam konteks COVID-19 (32).

• Jika akses pada fasilitas untuk persalinan terbatas akibat COVID-19:

– pastikan persalinan di rumah didukung oleh tenaga kesehatan profesional, termasuk bidan profesional 
berbasis komunitas, dan pastikan tenaga kesehatan profesional terhubung dengan suatu fasilitas dan 
berwenang serta dilengkapi untuk mendampingi kelahiran di rumah;

– sediakan peralatan persalinan yang bersih (33) bagi ibu hamil dan tenaga kesehatan terampil (30) yang 
menolong persalinan di rumah;

– pastikan ada orang yang dapat mencarikan bantuan jika ada komplikasi dan tinggal bersama ibu dan bayi 
baru lahir selama minimal 24 jam;

– pastikan bahwa ibu dan keluarga memahami bahwa ibu harus mendapatkan perawatan dengan penuh 
hormat, didampingi saat bersalin, tetap bersama bayi baru lahir, menjalankan kontak kulit (skin-to-skin 
contact), dan segera memberikan IMD (inisiasi menyusui dini) dan ASI eksklusif;

– pertimbangkan melatih tenaga kesehatan untuk menjalankan secara aman prosedur untuk bayi baru lahir, 
seperti perawatan mata dan pemberian vitamin K serta imunisasi bayi, jika mungkin;

– pastikan tenaga kesehatan terampil dapat menindaklanjuti bayi baru lahir yang kecil dan sakit di komunitas, 
mendukung perawatan kanguru (KMC) untuk bayi baru lahir dengan berat badan kurang dari 2000 gram, 
dan mendukung menyusui atau pemberian ASI jika ibu perlu bersalin di rumah atau pulang dari rumah sakit. 
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https://www.who.int/reproductivehealth/publications/maternal_perinatal_health/anc-positive-pregnancy-experience/en/
https://www.who.int/reproductivehealth/publications/intrapartum-care-guidelines/en/
https://www.who.int/maternal_child_adolescent/documents/postnatal-care-recommendations/en/
https://www.who.int/reproductivehealth/publications/statement-competent-mnh-professionals/en/
https://optimizemnh.org/
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331508/WHO-2019-nCoV-IPC_long_term_care-2020.1-eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://iawg.net/resources/programmatic-guidance-for-sexual-and-reproductive-health-in-humanitarian-and-fragile-settings-during-covid-19-pandemic
https://www.who.int/reproductivehealth/publications/statement-competent-mnh-professionals/en/
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– pastikan ibu dan keluarganya tahu tempat pendaftaran bayi jika persalinan berlangsung di rumah.

• Perjelas informasi tentang risiko terkait COVID-19 bagi ibu hamil dan menyusui serta bayi baru lahirnya dan 
tanggapi setiap rasa takut tentang tetap menjalankan praktik menyusui dan kontak kulit.

• Dorong ibu untuk memberikan ASI perah sambil menerapkan langkah PPI yang tepat jika ibu tersebut 
mengalami sakit parah sehingga tidak dapat merawat bayinya atau tetap menyusui (34).

• Pastikan semua ibu hamil dan menyusui tetap menerima perawatan gizi dalam ANC dan PNC. Setelah bayi 
lahir, tetap beri konseling tentang pemberian makan kepada bayi dan anak, serta berikan dukungan laktasi.

• Terus berikan suplemen zat besi dan asam folat dan suplemen kalsium selama ANC kepada semua ibu hamil di 
populasi dengan asupan kalsium yang rendah (27). Jika distribusi pangan sangat terganggu dan di populasi 
dengan prevalensi tinggi defisiensi nutrisi, penggunaan suplemen mikronutrien yang mengandung zat besi 
dan asam folat dapat menjadi pertimbangan bagi ibu hamil dan menyusui (35).

• Dalam situasi di mana kontak ANC, PNC, dan komunitas dilakukan secara berkala, tawarkan suplemen 
mikronutrien untuk 2-3 bulan, kelambu berinsektisida, dan metode-metode keluarga berencana.

• Dukung ibu dan pengasuh dalam menggunakan praktik perawatan bayi baru lahir, termasuk praktik 
kebersihan dan pencucian tangan pengasuh.

• Identifikasi tenaga yang cukup terlatih untuk memberikan dukungan kesehatan jiwa dan psikososial bagi orang 
tua dan pengasuh yang mungkin perlu terpisah dari bayi baru lahir dan bagi orang tua bayi baru lahir dengan 
komplikasi.

• Jika mungkin, beri dukungan virtual bagi ibu hamil dan orang tua melalui kelompok dukungan yang ada. 

Anak dan remaja
(Lihat juga Bab Tatalaksana komunitas untuk kasus penyakit akut anak dalam konteks COVID-19.)

• Pertimbangkan mengganti kunjungan promosi kesehatan dengan telekonsultasi dan telekonseling.

• Beri informasi kepada keluarga (36) tentang bertahan, pengasuhan positif (positive parenting) (37), 
pengasuhan responsif dan stimulasi dini, pemberian makan, dan melindungi anak dari pelecehan dan 
kekerasan, yang menurut laporan meningkat saat orang tidak keluar rumah.

• Bagikan ide-ide kegiatan di rumah yang aman dan menghibur, berikan kesempatan pembelajaran, dan bantu 
anak-anak beradaptasi dengan perubahan-perubahan terkait pandemi ini (38).

• Dukung kapasitas tenaga kesehatan komunitas untuk mengidentifikasi dan menanggapi tanda stres, isolasi, 
atau kesehatan jiwa yang buruk pada orang tua dan anak serta merujuk keluarga ke layanan dukungan 
psikososial yang sesuai.

• Bantu orang tua mengidentifikasi mekanisme perlindungan sosial yang relevan yang tersedia untuk 
memitigasi stres akibat kesulitan ekonomi. Remaja hamil dan remaja yang punya anak mungkin paling rentan.

• Tetap beri suplemen zat besi (39) atau puyer multi-mikronutrien (40) bagi anak di populasi yang prevalensi 
anemia-nya tinggi. Pertimbangkan menunda distribusi di wilayah-wilayah di mana penyediaan suplemen 
hanya direkomendasikan untuk 3-6 bulan dalam satu tahun sambil tetap memantau perburukan pola makan.

• Pastikan anak-anak dan remaja mendapat informasi akurat tentang COVID-19 dan cara melindungi diri. 
Tingkatkan literasi kesehatan remaja terkait pandemi COVID-19 dan literasi kesehatan umum untuk 
memastikan remaja mengerti tentang kesehatannya sendiri dan tahu di mana serta kapan harus mencari 
pertolongan medis dalam keadaan krisis (41).

• Libatkan remaja dalam perencanaan pemberian layanan di komunitas mereka dalam keadaan krisis dan 
libatkan remaja dalam aspek-aspek pemberian layanan yang sesuai, seperti dukungan sebaya. 
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https://www.who.int/docs/default-source/maternal-health/faqs-breastfeeding-and-covid-19.pdf?sfvrsn=d839e6c0_1
https://www.who.int/reproductivehealth/publications/maternal_perinatal_health/anc-positive-pregnancy-experience/en/
https://www.who.int/docs/default-source/nutritionlibrary/preventing-and-controlling-micronutrient-deficiencies-in-populations-affected-by-an-emergency.pdf?sfvrsn=e17f6dff_2
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/healthy-parenting
https://www.covid19parenting.com/tips-in-other-languages
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/204712/9789241549523_eng.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/252540/9789241549943-eng.pdf
https://www.unicef.org/coronavirus/how-teenagers-can-protect-their-mental-health-during-coronavirus-covid-19
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Lansia
• Kenali tanda dan gejala nonspesifik COVID-19 pada lansia, seperti kelelahan, penurunan kewaspadaan, 

penurunan pergerakan, diare, kehilangan selera makan, penurunan kesadaran, dan tidak adanya demam (42).

• Jangkau (misalnya, melalui telepon atau layanan kesehatan jarak jauh) lansia yang memiliki faktor risiko 
tambahan (6) penyakit parah akibat COVID-19, seperti lansia penyandang penyakit paru-paru kronis, penyakit 
kardiovaskular seperti hipertensi, imunodefisiensi seperti HIV, diabetes, penyakit ginjal, penyakit hati, 
penyakit neurologis atau neuromuskular kronis, keganasan, atau kekurangan gizi.

• Sarankan agar lansia untuk menyediakan, jika mungkin, persediaan obat dan persediaan kritis minimal 2 
minggu di rumah. Beri resep berulang dan mekanisme pengiriman ulang.

• Bahas perencanaan perawatan terlebih dahulu dan kemungkinan perawatan paliatif, termasuk perawatan fase 
akhir kehidupan, agar keputusan yang inklusif dan mandiri dapat diambil secara matang, jika sesuai.

• Tindak lanjuti (misalnya, melalui telepon atau kunjungan rumah) jika lansia tidak menghadiri janji temu.

• Ingat bahwa lansia terutama yang diisolasi dan mengalami penurunan (seperti penurunan penglihatan, 
pendengaran, kognitif, atau demensia) dapat menjadi semakin cemas, marah, dan tertekan (18).

– Sesuaikan komunikasi (lisan dan tertulis) kepada lansia dengan penurunan sehingga informasi dapat diakses 
dan jelas dipahami (5).

– Beri nasihat praktis secara jelas, padat, sopan, dan tenang, dan sampaikan kembali fakta-fakta sederhana 
sesering mungkin.

– Ingat bahwa masker membuat mulut tidak dapat dibaca dan mengurani kejelasan suara bagi lansia yang 
pendengarannya menurun (43).

• Pastikan alat-alat bantu seperti kursi roda dan alat bantu jalan tersedia bagi lansia yang membutuhkan dan 
sampaikan pentingnya memastikan alat-alat bantu ini didisinfeksi sebelum dan sesudah digunakan.

• Pastikan lansia yang hidup sendiri atau dirawat di fasilitas dapat mengakses makanan bergizi. Pertimbangkan 
preferensi perorangan dan batasan-batasan fisik penyerta saat memastikan akses ini (seperti masalah 
mengunyah, menelan, atau mencerna) (44).

• Gandeng tenaga kesehatan komunitas untuk membantu lansia yang membutuhkan perawatan (45).

• Diskusikan dengan lansia dan rumah tangganya rencana alternatif agar perawatan tetap berlanjut jika 
pengasuh utama tidak dapat merawat (46):

– identifikasi pengasuh alternatif dan siapkan rencana perawatan yang dapat langsung dijalankan saat 
mengganti pengasuh;

– identifikasi kemungkinan fasilitas (seperti fasilitas perawatan jangka panjang dan pusat kegiatan komunitas) 
untuk perawatan sementara. 

Dokumen-dokumen utama untuk pertimbangan tahapan kehidupan

• Langkah-langkah COVID-19 untuk ANC, persalinan, PNC, dan menyusui (47)

• Kesehatan anak dan remaja dan pengasuhan di masa COVID-19 (37)

• Sumber daya COVID-19 untuk remaja dan pemuda (48)

• Tanya jawab tentang COVID-19 untuk pemuda (49)

• Cara-cara mendukung anak kecil dan keluarganya selama penanggulangan COVID-19 (50).
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https://gedcollaborative.com/article/covid-19-in-older-adults-key-points-for-emergency-department-providers/
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance/surveillance-and-case-definitions
https://www.who.int/publications-detail/mental-health-and-psychosocial-considerations-during-the-covid-19-outbreak
https://www.who.int/who-documents-detail/disability-considerations-during-the-covid-19-outbreak
http://www.internationaldisabilityalliance.org/content/covid-19-and-disability-movement
https://apps.who.int/iris/handle/10665/258981
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/274628/9789241514033-eng.pdf?ua=1
https://www.who.int/reproductivehealth/publications/emergencies/COVID-19-pregnancy-ipc-breastfeeding-infographics/en/
https://www.unicef.org/coronavirus/covid-19
https://www.who.int/maternal_child_adolescent/links/covid-19-mncah-resources-adolescents-and-youth/en/
https://www.unfpa.org/resources/adolescents-and-young-people-coronavirus-disease-covid-19
http://documents.worldbank.org/curated/en/963051586986115651/pdf/15-Ways-to-Support-Young-Children-and-their-Families-in-the-COVD-19-Response.pdf
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Tatalaksana komunitas untuk kasus 
penyakit akut anak dalam konteks 
COVID-19
Keberlanjutan pencarian pertolongan untuk anak yang sakit akibat penyebab-penyebab utama penyakit 
pada anak harus didorong sebagai layanan berbasis komunitas esensial dalam konteks COVID-19, seperti 
malaria, pneumonia, diare, dan gizi kurang (wasting)5.

Adaptasi protokol standar manajemen terpadu balita sakit (MTBS) diperlukan sesuai penularan COVID-19 di 
tingkat nasional dan subnasional dan ketersediaan APD. Adaptasi harus sesuai dengan panduan COVID-19 
nasional dan dilakukan dengan melibatkan program kesehatan anak, malaria, dan gizi nasional (51).

Gejala COVID-19 pada anak tidak spesifik dan mirip dengan gejala penyakit-penyakit anak yang umum, 
terutama pneumonia yang diakibatkan oleh virus dan bakteri lain dan malaria. Hal ini harus dipertimbangkan di 
dalam konteks MTBS. Banyak anak dengan COVID-19 dapat mengalami gejala nonspesifik seperti demam, 
kelelahan, batuk, atau sulit bernapas. Anak jarang mengalami tanda diare dan muntah saja.

5 Pemeriksaan malnutrisi akut oleh tenaga kesehatan komunitas mungkin bukan bagian tatalaksana terpadu komunitas kasus biasa di 
suatu negara. Namun, sebagian negara telah mengadakan program nutrisi komunitas yang memberikan makanan terapeutik siap pakai 
untuk tatalaksana anak-anak yang keliling tengah lengan atasnya berada di zona merah tetapi tidak memiliki komplikasi medis.
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https://www.who.int/maternal_child_adolescent/documents/newborn-child-community-care/en/
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance/patient-management
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Semua anak sakit di komunitas harus diperiksa dan diobati sesuai panduan MTBS. Namun, anak dengan 
demam, gejala saluran pernapasan, batuk, atau sesak napas, atau kombinasi tanda dan gejala ini, dapat 
mengalami COVID-19, terutama di tempat di mana terjadi penularan masyarakat, dan koinfeksi dapat terjadi.

Jika skrining COVID-19 sudah dijalankan di tempat-tempat di mana terjadi penularan masyarakat, tenaga 
kesehatan komunitas yang memberikan layanan MTBS harus dilatih protokol skrining nasional dan mengetahui 
definisi kasus suspek COVID-19, yang dapat didasarkan pada kombinasi gejala, epidemiologi lokal, dan faktor-
faktor lain seperti penilaian risiko paparan.

Protokol MTBS harus dilakukan sampai selesai untuk semua anak terlepas dari hasil skrining. Pengobatan 
harus diinisiasi sesuai panduan MTBS nasional. Kewaspadaan PPI yang sesuai harus digunakan. (Gambar 1).

Setelah pemeriksaan MTBS selesai dan anak diobati, protokol COVID-19 setempat harus dijalankan atas 
semua anak yang suspek COVID-19. Protokol ini dapat mencakup rujukan untuk isolasi, tes atau pengobatan, 
atau kombinasi tindakan-tindakan ini. Anak dengan tanda bahaya harus dirujuk sesuai protokol COVID-19 
setempat.

Tenaga kesehatan yang memberikan layanan MTBS harus: 

• menjaga jarak minimal 1 m, kecuali saat melakukan RDT malaria atau mengukur lingkar lengan atas (LiLA).
Kunjungan harus dijalankan di luar ruangan atau di tempat berventilasi baik. Perkumpulan orang harus
dihindarkan;

• melakukan skrining COVID-19 pada semua anak jika protokol skrining di tingkat komunitas telah diaktivasi.
Idealnya, skrining dilakukan pada pengasuh dan anak dan mencakup wawancara tentang gejala serta
paparan COVID-19 di rumah tangga atau di luar rumah tangga juga;

• menerapkan kewaspadaan PPI standar, termasuk kebersihan tangan dengan protokol 5 saat mencuci
tangan WHO, pembersihan dan disinfeksi rutin peralatan dan permukaan, serta etiket bersin dan batuk;

• menggunakan APD. Idealnya, semua tenaga kesehatan komunitas dilengkapi APD. Jenis APD yang
diperlukan di tempat dengan penularan masyarakat bergantung pada hasil skrining COVID-19;

– pada anak yang tidak suspek COVID-19, mengenakan masker medis adalah syarat minimum saat
berkontak erat atau langsung dengan anak; sarung tangan harus dipakai saat menjalankan RDT malaria;

– pada anak yang suspek COVID-19, APD penuh (masker, pelindung mata, jubah, dan sarung tangan) harus
digunakan jika tersedia (lihat Kotak 2), dan protokol-protokol MTBS standar harus diikuti, karena kontak fisik
langsung antara tenaga kesehatan komunitas dan anak mungkin perlu dilakukan untuk melakukan RDT
malaria, mengukur LiLA, dan menekan kedua kaki untuk memeriksa edema;

Kotak 2. Gunakan alat pelindung diri 
lengkap jika kontak fisik dapat terjadi 
dengan orang yang suspek COVID-19

WHO merekomendasikan agar APD lengkap (masker 
medis, sarung tangan, pelindung mata, dan jubah) 
digunakan untuk semua interaksi yang melibatkan 
kontak fisik langsung dengan pasien suspek atau 
terkonfirmasi COVID-19. Tenaga kesehatan komunitas 
yang menjalankan tatalaksana komunitas harus 
dipastikan dilengkapi dengan jumlah APD yang 
memadai dan dilatih tentang penggunaannya.
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https://www.who.int/infection-prevention/campaigns/clean-hands/5moments/en/
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance/surveillance-and-case-definitions
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– jika APD lengkap tidak tersedia, protokol MTBS jarak jauh yang dimodifikasi, sehingga tenaga kesehatan 
komunitas dapat menjaga jarak dan tidak melibatkan kontak langsung, harus diterapkan pada anak yang 
suspek COVID-19 -

▫ tenaga kesehatan komunitas harus menjaga jarak minimal 1 m selama kunjungan dan menghindari kontak 
langsung dengan anak tersebut;

▫ kebersihan tangan harus dijaga sebelum dan sesudah setiap kunjungan;

▫ RDT malaria tidak boleh dilakukan, dan pada anak dengan demam, pengobatan malaria harus diberikan 
hanya dengan dasar dugaan;

▫ tenaga kesehatan komunitas harus meminta pengasuh untuk membuka pakaian anak, kemudian tenaga 
kesehatan komunitas menghitung laju pernapasan dari jarak 1 m sehingga tidak terjadi kontak;

▫ tenaga kesehatan komunitas harus memandu pengasuh untuk mengukur LiLA dan memeriksa edema;

▫ tenaga kesehatan komunitas harus memandu pengasuh untuk memberi dosis pertama pengobatan atau 
pengobatan prarujukan. 

Akibat kemiripan antara gejala COVID-19 dan gejala penyakit-penyakit anak yang umum, sejumlah besar 
anak mungkin diidentifikasi sebagai suspek COVID-19 saat skrining. Anak-anak yang diidentifikasi sebagai 
kasus suspek akan perlu diisolasi sesuai protokol setempat (lihat Kotak 3), tetapi kasus-kasus gejala akut 
lainnya harus diperiksa dan diobati sesuai kebutuhan.

Kotak 3. Rekomendasi tentang isolasi untuk pasien suspek COVID-19

WHO merekomendasikan semua pasien suspek COVID-19 di semua tempat diisolasi untuk 
mencegah penularan penyakit lebih lanjut. Lokasi isolasi yang direkomendasikan adalah fasilitas 
pelayanan kesehatan atau jika tidak tersedia, di fasilitas komunitas yang digunakan untuk isolasi 
atau di rumah.

Jika isolasi dilakukan di rumah, pengasuh atau anggota keluarga yang mendampingi pasien 
harus diberi instruksi jelas tentang kewaspadaan yang harus dilakukan.

Anak-anak di fasilitas isolasi harus diberi pengasuhan yang baik dan tepat.

Pelayanan kesehatan berbasis komunitas, termasuk penjangkauan dan kampanye, dalam konteks pandemi COVID-19
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Aktivasi protokol isolasi setempat dan tatalaksana pasien suspek COVID-19
• Hal ini termasuk semua kasus, termasuk anak-anak dengan tanda bahaya
• Semua pasien suspek COVID-19 harus diisolasi sesuai protokol nasional

Bukan suspek 
COVID-19

Gambar. 1 Pemeriksaan dan pengobatan anak yang sakit di tingkat 
komunitas selama wabah COVID-19

Konteks: penularan masyarakat, saat skrining COVID-19 sudah diaktivasi

PERTIMBANGAN-PERTIMBANGAN UMUM
• Lakukan kunjungan di luar ruangan atau di tempat

berventilasi baik.
• Jaga kebersihan tangan dengan protokol 5 saat WHO;

disinfeksi permukaan dan peralatan setelah kunjungan.
• Jaga kebersihan pernapasan.
• Jaga jarak minimal 1 m dan libatkan pengasuh untuk

membatasi kontak langsung.

Skrining COVID-19 sesuai protokol nasional
• PPI: jaga jarak minimal 1 m
• Tanyakan tanda/gejala dan riwayat paparan

COVID-19 suspect

Ikuti protokol MTBS standar 
IPC:
• Kebersihan tangan
• Masker medis
• Sarung tangan untuk RDT

(sesuai standar protokol MTBS) 
Gunakan protokol MTBS jarak jauh 
dimodifikasi jika masker/sarung tangan 
tidak ada 

Ya Beri pengobatan dan tindak lanjut 
sesuai protokol MTBS standarTidak

Ikuti protokol MTBS standar 
dengan APD lengkap

PPI:
• Kebersihan tangan
• APD lengkap
• Ganti sarung tangan setiap

kunjungan

Ikuti protokol jarak jauh MTBS dimodifikasi
• Jaga jarak minimal 1 m selama kunjungan
• Kebersihan tangan
• Jangan lakukan RDT malaria
• Minta pengasuh membuka dada anak dan hitung laju pernapasan dari 

jarak minimal 1 m
• Pandu pengasuh untuk mengukur LiLA dan memeriksa edema 

Beri pengobatan sesuai 
protokol MTBS standar

• Beri dosis pengobatan pertama

Inisiasi pengobatan sesuai protokol MTBS dimodifikasi
• Jika ada tanda bahaya, beri pengobatan prarujukan dan segera beri rujukan
• Jika ada demam, beri pengobatan dugaan malaria
• Jika ada napas cepat, beri antibiotik dan beri pengasuh saran
• Jika ada diare, beri larutan rehidrasi oral dan zinc dan beri pengasuh saran
• Pandu ibu untuk memberi dosis pertama 

• Gejala seperti demam dan napas cepat mirip dengan 
COVID-19; koinfeksi mungkin terjadi.

• Protokol MTBS harus dijalankan sampai selesai untuk 
semua anak, termasuk yang suspek COVID-19.

• Setelah menyelesaikan pemeriksaan dan pengobatan 
MTBS, protokol lokal harus diaktivasi atas anak-anak 
yang suspek COVID-19 

MTBS: manajemen terpadu balita sakit; PPI: pencegahan dan pengendalian infeksi; LiLA: lingkar lengan atas; APD: alat 
pelindung diri; RDT: rapid diagnostic test.

MTBS lengkap sebelum aktivasi protokol COVID-19
APAKAH APD LENGKAP TERSEDIA?

PPI: APD lengkap (masker medis, pelindung mata, jubah, sarung tangan)
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Deteksi, pencegahan, dan tatalaksana 
penyakit kronis 
HIV 

Ikhtisar

Sifat interaksi antara COVID-19 dan HIV atau virus hepatitis tidak tidak diketahui, walaupun HIV, virus hepatitis, 
dan IMS sangat berdampak pada populasi rentan, keluarga terdampak TB, dan anak-anak dengan malnutrisi. 
Selama pandemi COVID-19, komunitas dan layanan berbasis komunitas akan memainkan peran penting dalam 
memfasilitasi keberlanjutan layanan esensial pencegahan, pemeriksaan, dan pengobatan HIV, virus hepatitis, dan 
IMS dan peran penting dalam memastikan orang tidak semakin terpinggirkan melalui stigma dan diskriminasi.

Pertimbangan spesifik

Penjangkauan yang berpusat pada pasien dan perawatan berbasis komunitas mungkin lebih dipilih dibandingkan 
layanan berbasis fasilitas jika langkah pengendalian COVID-19 membatasi gerakan dan kunjungan ke klinik. 
Layanan yang berpusat pada pasien ini mencakup:

• rekomendasikan dan pemberian akses kondom untuk pencegahan HIV, IMS, dan virus hepatitis B dan C 
(HBV dan HCV);

• pemberian program pengurangan bahaya bagi pengguna napza suntik, seperti program akses pada 
jarum dan alat suntik dan rujukan serta dukungan bagi terapi pengganti opiat; 
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• pemberian imunisasi HBV, termasuk dosis kelahiran yang tepat waktu;

• pencegahan penularan dari ibu ke anak HIV, sifilis, dan HBV;

• pemberian tes HIV, termasuk melalui peluasan tes mandiri;

• pengujian HBV, HCV, HIV, dan sifilis pada darah donor; dan

• pemberian rujukan untuk pengoabtan dan dukungan untuk kepatuhan. 

Sebagian komoditas dapat diberikan melalui titik-titik distribusi komunitas, apotek, toko kebutuhan sehari-hari, 
dan mesin pengecer (vending machine); di tempat-tempat tertentu, komoditas dapat disediakan melalui internet 
dan sistem pos. Persediaan juga dapat diberikan dalam jumlah lebih besar agar cukup untuk waktu lebih lama.

Intervensi pencegahan yang melibatkan perkumpulan massal perlu ditunda sementara selama penanggulangan 
COVID-19. Teater dan acara pendidikan, festival film, dan kegiatan komunitas serupa perlu ditangguhkan.

Tuberkulosis

Ikhtisar

Pemberian layanan TB berbasis komunitas secara terpadu terbukti efektif menjangkau orang yang terdampak TB 
dan komorbiditas. Panduan operasional untuk pendekatan ENGAGE-TB WHO memberikan anjuran mengenai 
integrasi layanan TB berbasis komunitas ke program kesehatan yang ada (52). Selama pandemi COVID-19, 
komunitas dan layanan berbasis komunitas akan berperan penting dalam mendukung pemberian layanan TB 
dan memastikan komunitas terdampak tidak makin termarginalisasi melalui stigma dan diskriminasi

Pertimbangan-pertimbangan spesifik
• Langkah pengendalian infeksi untuk mencegah koinfeksi TB dan COVID-19 harus diadakan sebelum 

melibatkan tenaga kesehatan komunitas dalam apa pun yang kegiatan terkait kesehatan (53).

• Jika layanan TB berbasis fasilitas tidak direkomendasikan atau memungkinkan, kapasitas komunitas harus 
disiapkan untuk memberikan layanan TB berbasis komunitas (54) yang memerlukan penetapan profil calon 
tenaga, pelatihan tugas yang diberikan, dan supervisi. Layanan TB utama yang harus tetap diberikan dengan 
dukungan komunitas antara lain memastikan akses pada diagnosis (misalnya melalui rujukan klien dan 
pengambilan serta transpor aman sampel sputum); menggunakan langkah pengendalian infeksi di rumah; 
mendukung kepatuhan pengobatan, termasuk pengobatan pencegahan; memberi dukungan psikososial; 
merujuk tatalaksana efek samping; dan menerapkan pelacakan kontak rumah tangga.

• Rawat jalan yang berpusat pada pasien dan perawatan berbasis komunitas harus menjadi prioritas di atas 
pengobatan TB berbasis fasilitas. Harus diterapkan langkah-langkah untuk mencegah stigmatisasi dan 
diskriminasi terhadap pasien dan tenaga kesehatan komunitas.

• Gunakan alat-alat kesehatan digital di komunitas untuk mempercepat pemberian perawatan dan layanan 
berpusat pasien, seperti dukungan sebaya, dukungan pengobatan video, dan dukungan sosial umum.

• Terus libatkan aktor komunitas untuk memantau setiap tantangan yang mungkin dialami pasien dalam 
mengakses layanan dan perawatan TB dalam konteks COVID-19 dan mengusulkan solusi layanan TB sesuai 
konteks dan situasi lokal. 

Gangguan kesehatan jiwa 

Ikhtisar

COVID-19 berdampak pada kesehatan jiwa dan otak dan kemungkinan merupakan faktor risiko gangguan jiwa, 
neurologis, dan penggunaan obat (MNS). Contoh manifestasi mental, neurologis, dan perilaku terkait COVID-19 
adalah kecemasan, depresi, gangguan tidur, penurunan kesadaran, keresahan, ensefalopati, penggunaan
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alkohol, bermain game, dan kekerasan dalam rumah tangga. Stres terkait kedaruratan COVID-19 dapat 
memperburuk gangguan MSN yang sudah ada. Lansia dengan kondisi-kondisi ini sangat rentan.

Orang-orang dengan gangguan MNS parah berisiko dilanggar hak asasinya dan sering diabaikan dalam 
kedaruratan besar. Orang dengan COVID-19 dan gangguan MNS harus mendapatkan perawatan medis tanpa 
diskriminasi yang setara dengan perawatan bagi orang dengan COVID-19 lain. Kewajiban isolasi fisik pada 
orang dengan COVID-19 dan gangguan MNS juga tidak boleh lebih lama daripada orang dengan COVID-19 lain.

Pertimbangan-pertimbangan khusus

• Perawatan bagi orang-orang dengan gangguan MNS, termasuk intervensi psikologis, harus diberikan dari 
jarak jauh (misalnya, melalui metode perawatan jarak jauh, telehealth) jika memungkinkan. Layanan tatap 
muka tidak dijalankan untuk gangguan jiwa ringan (seperti depresi ringan) atau kegiatan tatap muka yang 
hanya bertujuan untuk mempromosikan kesejahteraan jiwa (seperti kelompok mindfulness).

• Keputusan untuk menginisiasi atau melanjutkan perawatan tatap muka bagi orang dengan gangguan jiwa 
sedang (seperti depresi sedang) harus diambil secara kasus per kasus (misalnya, depresi prenatal dan 
postnatal diprioritaskan meskipun depresinya tidak parah).

• Tenaga kesehatan komunitas harus diberi informasi termutakhir tentang tujuan rujukan orang-orang dengan 
gejala akut gangguan MNS parah (seperti mania akut, psikosis, depresi berat, penurunan kesadaran, 
overdosis, atau putus obat).

• Pengobatan medis untuk gangguan MNS kronis harus berlanjut (misalnya, psikotropika untuk epilepsi dan 
skizofrenia atau pengobatan penekanan agonis opioid untuk ketergantungan obat).

• Perlindungan dan perawatan untuk orang dengan gangguan MNS di fasilitas tempat tinggal komunitas 
memerlukan (a) pencegahan masuk dan menyebarnya COVID-19 di fasilitas tersebut (32) dan (b) memastikan 
penghuni dirawat untuk COVID-19 dan MNS dan terus menerima dukungan sosial dari orang-orang terdekat.

• Selain perawatan klinis, depresi, kecemasan, dan gejala stres lain di komunitas dapat ditangani dengan 
berbagai cara, seperti memberikan (a) komunikasi risiko COVID-19 yang akurat, konsisten, dapat dimengerti, 
dan empatis; (b) pesan-pesan untuk populasi tentang bertahan secara positif (positive coping); (c) kegiatan 
yang mempererat hubungan sosial; dan (d) intervensi psikologis dari jarak jauh (seperti melalui pendekatan 
kesehatan digital) yang mengajarkan orang cara tatalaksana mandiri untuk gejala-gejala ini. 

Penyakit tidak menular

Ikhtisar

Setiap tahun, 16 juta orang meninggal sebelum waktunya dengan usia kurang dari 70 tahun akibat penyakit 
tidak menular (PTM), seperti penyakit kardiovaskular, penyakit saluran pernapasan kronis (seperti asma dan 
penyakit paru obstruksi kronis), diabetes, dan kanker. Orang dengan atau yang terdampak PTM, orang 
dengan pilihan gaya hidup tertentu (seperti merokok), dan orang dengan faktor risiko lain (seperti obesitas) 
lebih rentan terhadap penyakit COVID-19 parah dan kematian akibat COVID-19. Gangguan pengobatan PTM 
akibat COVID-19 memberikan tantangan kesehatan yang besar. Namun, tenaga kesehatan komunitas dan 
aktor komunitas lain dapat berkontribusi dalam memberi solusi bagi PTM, termasuk tetap memberikan 
perawatan untuk menghindari progresi penyakit dan untuk mencegah komplikasi dan perburukan akut. 

Pertimbangan-pertimbangan khusus

• Berikan informasi kepada orang dengan PTM dan orang dengan faktor risiko lain sehingga mereka 
memahami risiko mereka dan dapat mengambil tindakan mencegah infeksi COVID-19. Informasi juga harus 
diberikan terkait tindakan apa yang dapat dilakukan, termasuk di mana orang dengan PTM yang juga suspek 
COVID-19 dapat mencari pertolongan. 
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• Beri instruksi yang jelas tentang peringatan dan tanda bahaya dini, serta waktu dan tempat mencari 
pertolongan untuk perburukan akut seperti asma atau krisis diabetes. Pastikan bahwa anak-anak dengan PTM 
diberi informasi yang sesuai usia dan bahwa orang tua mereka juga diberi informasi yang jelas.

• Bantu orang-orang dengan PTM merencanakan perawatan kesehatan mereka, memantau dan menatalaksana 
kondisi mereka, mendapatkan jumlah obat yang cukup, dan mematuhi pengobatan. Beberapa pengobatan 
dapat dipindahkan dari rumah sakit ke rumah dengan dukungan telemedicine dari ahli. Dalam kondisi 
ekstrem, pengobatan kondisi mengancam nyawa subakut tertentu dapat sedikit ditunda, dan intervensi 
berbasis komunitas sementara dapat dijadikan pertimbangan.

• Harus diidentifikasi strategi  di mana orang dengan PTM kronis dapat menghindari fasilitas pelayanan 
kesehatan kecuali gejala mereka akut atau terdapat kebutuhan mendesak. Memberikan pembaruan resep 
jarak jauh, apotek keliling, atau unit dstribusi obat dapat membantu melayani orang dengan PTM kronis di 
komunitas.

• Jika memungkinkan, orang dengan PTM kronis dapat menjalani pemantauan mandiri, seperti mengukur 
tekanan darah dan memantau kadar gula darah, atau didukung melalui pemantauan jarak jauh, atau gabungan 
langkah-langkah ini. 
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Kegiatan penjangkauan dan kampanye 
pencegahan 
Imunisasi

Ikhtisar

Imunisasi merupakan layanan kesehatan esensial yang melindungi individu dari PD3I. Melalui imunisasi, 
individu dan komunitas terlindungi dan kemungkinan wabah PD3I menurun. Pencegahan wabah PD3I 
menyelamatkan nyawa, menghemat sumber daya dibandingkan menanggulangi wabah, dan mengurangi 
beban sistem kesehatan yang sudah tertekan oleh pandemi COVID-19. Saat tetap memberikan layanan 
imunisasi, negara-negara harus menghormati prinsip tidak merugikan (do no harm) dan berupaya membatasi 
penularan COVID-19 saat memberikan layanan imunisasi.

Pertimbangan-pertimbangan khusus

Layanan imunisasi di fasilitas harus dijalankan sambil memastikan langkah penjagaan jarak berjalan dan 
kewaspadaan pengendalian infeksi dilakukan (seperti memastikan tenaga kesehatan terlindungi, menangani 
limbah suntikan dengan tepat, dan melindungi masyarakat).

• Kelayakan untuk memberikan layanan penjangkauan atau keliling (55) untuk pemberian imunisasi serta
kegiatan yang memerlukan interaksi komunitas untuk surveilans PD3I harus dinilai sesuai konteks setempat
dan diadaptasi untuk memastikan keamanan tenaga kesehatan dan komunitas.
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– Strategi pemberian imunisasi melalui penjangkauan, seperti strategi kunjungan ke rumah tidak boleh
meningkatkan penularan COVID-19; jika terdapat risiko, strategi tersebut harus dihentikan 
sementara (55).

• Berdasarkan pemahaman saat ini tentang penularan COVID-19 dan langkah pencegahan penjagaan jarak fisik
yang dianjurkan, disarankan untuk menghentikan sementara kampanye imunisasi massal di wilayah di
mana penularan COVID-19 di masyarakat sudah terjadi.

– Kampanye imunisasi dapat dijalankan di wilayah di mana penularan COVID-19 belum terjadi.

– Negara-negara harus memantau dan mengevaluasi kembali secara berkala apakah kampanye imunisasi
massal perlu ditunda.

• Selama wabah PD3I, keputusan untuk menjalankan kampanye imunisasi massal sebagai respons terhadap
wabah perlu dinilai risiko-manfaatnya secara sendiri-sendiri, dan penilaian ini harus mempertimbangkan
kapasitas sistem kesehatan untuk efektif menjalankan kampanye massal yang aman dan berkualitas dalam
konteks pandemi COVID-19. Penilaian ini harus membandingkan risiko penundaan respons dengan risiko
terkait respons segera, baik dalam hal kesakitan dan kematian akibat PD3I maupun kemungkinan dampak
penularan COVID-19 lebih lanjut.

– Jika kampanye imunisasi dijalankan sebagai respons terhadap wabah, langkah-langkah ketat untuk
memastikan penggunaan strategi PPI standar dan PPI COVID-19, mengelola limbah suntikan, melindungi
tenaga kesehatan, dan melindungi masyarakat harus dijalankan (56).

– Jika kampanye imunisasi sebagai respons terhadap wabah ditunda, peniliaian berkala berdasarkan kesakitan
dan kematian PD3I serta epidemiologi regional dan internasional perlu dijalankan untuk mengevaluasi risiko
penundaan lebih lanjut dan memberi masukan bagi strategi respons saat imunisasi massal sudah mungkin.

Penyakit tropis terabaikan (neglected tropical diseases/NTDs)
Ikhtisar

WHO merekomendasikan lima strategi utama untuk mengatasi beban penyakit tropis terabaikan (NTD): 
kemoterapi preventif, tatalaksana kasus individual, tatalaksana vektor terpadu, kesehatan masyarakat veteriner, 
dan kerangka kerja air, sanitasi, dan kebersihan (WASH). Sebagian intervensi NTD didasarkan pada tiap strategi 
dan menggunakan pendekatan berbasis komunitas untuk memberikan layanan kepada populasi di mana NTD 
endemik (Tabel 2). Tiap kegiatan memiliki pertimbangan risiko-manfaat sendiri dalam konteks pandemi. 

Tabel 2. Strategi-strategi anjuran WHO untuk mengatasi NTDs

Strategi

Kemoterapi 
preventif

Intervensi berbasis komunitas

Pengobatan massal pada seluruh atau sebagian tersasar kelompok populasi di wilayah 
endemik (seperti pengobatan filariasis limfatik , onkosersiasis, skistosomiasis, helmintiasis 
tularan tanah, trakoma, frambusia) atau pengobatan kelompok populasi terbatas (seperti 
kontak sehat kasus kusta)

Tatalaksana 
kasus individual

Kampanye penemuan kasus aktif yang bertujuan mendeteksi kasus, tatalaksana 
atau tindak lanjut, atau kombinasinya (seperti tukak Buruli, penyakit Chagas, 
dracunculiasis, tripanosomiasis Afrika manusia, leishmaniasis, kusta, filariasis 
limfatik, trikiasis trakomatous, frambusia)

Pengendalian
vektor

Distribusi kelambu berinsektisida (seperti untuk mengendalikan penyakit Chagas dan 
leishmaniasis kulit), dan penggunaan penyemprotan ruangan, pengurangan sumber, dan 
pengenalian vektor berbasis kimia untuk nyamuk Aedes, dan penggunaan muluskisida

Kesehatan masya-
rakat veteriner

Imunisasi hewan (seperti imunisasi rabies pada anjing)

Air, sanitasi, dan 
kebersihan

Edukasi masyarakat dan mobilisasi kegiatan secara sosial
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Selain itu, survei berbasis masyarakat untuk tujuan pemetaan atau pemantauan dan evaluasi adalah kegiatan-
kegiatan utama program NTD dan sebanding dengan intervensi berbasis komunitas dalam hal logistik dan 
mobilisasi tenaga kerja. Karena itu, survei demikian juga dimasukkan dalam panduan ini

Pertimbangan-pertimbangan khusus

• Survei berbasis komunitas, pengobatan massal, dan penemuan kasus aktif harus dihentikan sementara. 
Negara-negara harus memantau dan mengevaluasi kembali secara berkala perlunya penundaan ini.

• Intervensi pengendalian vektor dan kesehatan masyarakat veteriner berbasis komunitas harus dilanjutkan 
dengan kepatuhan semua peserta pada kewaspadaan yang ketat (kebersihan tangan, etiket bersin dan 
batuk, penjagaan jarak fisik) di wilayah tanpa penularan masyarakat COVID-19.

• Di wilayah di mana terjadi penularan masyarakat, hanya kegiatan esensial yang dapat dilanjutkan. Untuk 
pengendalian vektor, yang harus dipahami sebagai kegiatan esensial adalah pengurangan tempat 
perkembangbiakan vektor di dalam dan sekitar rumah. Di wilayah yang terdampak dengue dan menjalankan 
langkah tidak meninggalkan rumah akibat COVID-19, keluarga dapat bekerja selama 30 menit setiap minggu 
membersihkan tempat kembang biak nyamuk dan parit atap serta memastikan semua wadah air tertutup. 
Untuk kesehatan masyarakat veteriner, keberlanjutan kampanye imunisasi hewan massal, jika perlu, dan 
etanasia hewan terkena rabies harus dianggap esensial. Saat menangani dan merawat hewan, langkah 
kebersihan dasar harus dijalankan, seperti mencuci tangan sebelum dan setelah menangani hewan, pakan 
hewan, atau bahan lainnya.

• Kegiatan WASH berbasis komunitas harus dilanjutkan dengan perubahan seperti informasi utama tentang 
pencegahan COVID-19 pada wilayah di mana tidak ada kasus COVID-19. Di wilayah di mana terjadi penularan 
COVID-19, pesan-pesan WASH harus disesuaikan untuk berfokus pada pencegahan penularan COVID-19.

• Saat di suatu wilayah (a) terdeteksi lonjakan insidensi infeksi NTD atau (b) terdapat beban penyakit yang 
signifikan, keputusan untuk melanjutkan kembali atau memulai penemuan kasus aktif atau kampanye 
pengobatan massal, atau keduanya, membutuhkan penilaian risiko-manfaat per kegiatan. Penilaian ini harus 
mempertimbangkan kapasitas sistem kesehatan dalam menjalankan intervensi kesehatan yang aman dan 
berkualitas dalam konteks pandemi COVID-19.

• Panduan ini tidak mencakup langkah memastikan akses pada diagnosis, pengobatan, dan perawatan NTD 
untuk pasien di fasilitas pelayanan kesehatan. Hal ini harus dilanjutkan sejauh mungkin. Di beberapa tempat, 
perawatan NTD hanya dapat diberikan melalui inisiatif penjangkauan dan adaptasi tertentu pada jalur klinis 
sebelumnya mungkin diperlukan. Misalnya, pemberian obat yang cukup untuk 3 bulan, bukan hanya 1 bulan, 
untuk orang yang dirawat untuk kusta dapat menjadi pertimbangan untuk mengurangi jumlah kunjungan. 

Malaria

Ikhtisar

Intervensi pencegahan malaria sangat efektif, tetapi bergantung pada tingkat cakupan populasi yang tinggi 
dan pemanfaatan oleh individu dan keluarga, terutama di komunitas pedesaan, tertinggal, dan sulit dijangkau. 
Beberapa intervensi utama malaria biasanya diberikan melalui kampanye dengan melibatkan komunitas dan 
individu untuk mendukung pengiriman komoditas yang dibutuhkan seperti kelambu berinsektisida, insektisida 
untuk penyemprotan ruangan, dan kemoprevensi malaria musiman.

Fasilitas pelayanan kesehatan akan tetap bertanggung jawab untuk layanan pencegahan, seperti pengobatan 
pencegahan berjeda, untuk ibu hamil dan bayi. Tenaga kesehatan komunitas dan fasilitas kesehatan 
komunitas akan memastikan diagnosis dan perawatan dini tetap dapat diakses. Pencarian pertolongan untuk 
kondisi demam harus sangat didorong, terutama di wilayah endemis malaria dan khususnya pada balita.

Jika upaya pencegahan malaria ditunda atau dihentikan dan diagnosis serta pengobatan terganggu, kematian 
karena malaria kemungkinan akan kembali ke angka 20 tahun yang lalu.
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Pertimbangan-pertimbangan khusus

• Akses pada dan penggunaan salah satu alat pengendalian vektor utama harus dipertahankan (kelambu 
berinsektisida atau penyemprotan ruangan), termasuk kampanye yang diadaptasi dengan praktik-praktik 
terbaik untuk melindungi tenaga kesehatan dan komunitas dari COVID-19 (57, 58). Adaptasi dapat berupa 
penangguhan prosedur data dan akuntabilitas tertentu yang meningkatkan kontak antara orang dan risiko 
potensial penularan COVID-19 (misalnya, penerimaan kelambu berinsektisida oleh rumah tangga tidak harus 
dibuktikan dengan tanda tangan).

• Kampanye kemoprevensi malaria musiman harus berlanjut.

• Negara-negara di mana malaria sudah tereliminasi dan negara-negara yang sedang berupaya mencegah 
kemunculan kembali harus tetap menjalankan kegiatan surveilans malaria intensif selain kegiatan-kegiatan 
utama pengendalian vektor menggunakan praktik-praktik terbaik untuk melindungi tenaga kesehatan dan 
komunitas.

• Dalam kondisi-kondisi tertentu seperti jika sistem kesehatan terganggu atau tidak mampu memberi 
layanan, pemberian pengobatan antimalaria massal dapat digunakan untuk segera menurunkan kematian 
dan kesakitan.

• Negara-negara sebaiknya tidak menurunkan upaya mendeteksi dan mengobati malaria, termasuk di tingkat 
komunitas, seperti melalui MTBS atau manajemen terpadu balita sakit, yang dibahas di atas. 
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Gizi
Ikhtisar

Program gizi berbasis komunitas biasanya mencakup pemantauan pertumbuhan dan skrining LiLA, konseling 
gizi selama kehamilan dan masa menyusui, promosi menyusui dan praktik pemberian makan bayi dan anak 
sesuai usia, dan suplementasi mikronutrien di wilayah di mana defisiensi menjadi kekhawatiran kesehatan 
masyarakat. Di beberapa tempat, tatalaksana gizi kurang (wasting) dapat dimasukkan dalam program tersebut. 
Di tengah COVID-19, layanan gizi akan perlu diadaptasi; banyak pertimbangan gizi telah dimasukkan dalam Bab 
tentang Pertimbangan utama berbagai tahap kehidupan.

Pertimbangan-pertimbangan khusus

• Kegiatan gizi berbasis komunitas harus dimasukkan dalam pemetaan layanan subnasional dan nasional; 
intervensi nutrisi prioritas harus dimasukkan dalam rangkaian intervensi kesehatan dan nutrisi esensial yang 
tetap dilanjutkan di tengan pandemi COVID-19

• Hentikan sementara kampanye gizi massal (seperti suplementasi vitamin A) dan perkumpulan berjumlah 
besar, seperti penghentian sementara kampanye imunisasi.

• Pantau perburukan diet anak dan evaluasi kembali secara berkala perlunya menunda kampanye nutrisi 
massal. Rencanaakan pemulaian kembali dan intensifikasi kampanye massal sesegera mungkin setelah 
dianggap aman oleh pemerintah. Rencanakan distribusi suplemen vitamin A setelah wabah bersamaan 
dengan program-program lain seperti imunisasi. 
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• Tetap berikan serta prioritaskan layanan pengobatan untuk anak-anak dengan wasting bersama dengan 
langkah-langkah lain yang bertujuan untuk melindungi anak-anak yang rentan.

• Lanjutkan skrining wasting komunitas dengan cara melibatkan para ibu atau pengasuh untuk mengukur 
LiLA dan memeriksa edema bilateral sesuai panduan tenaga kesehatan komunitas.

• Lanjutkan skrining anak-anak penderita wasting sesuai protokol yang dimodifikasi sebagaimana 
dideskripsikan di Bab tentang Tatalaksana komunitas untuk kasus penyakit akut anak dalam konteks 
COVID-19 dan beri dukungan serta sumber daya bagi tenaga kesehatan komunitas untuk terus memberikan 
pengoabatan wasting tanpa komplikasi, jika sudah diadopsi sebagai protokol nasional.

• Beri pengobatan untuk wasting; mulai diskusi dengan kementerian kesehatan dan badan perencanaan 
nasional atau klaster nutrisi tentang adaptasi sesuai konteks pada protokol pengobatan yang mungkin 
diperlukan. Jika pendekatan dimodifikasi diterapkan (59), pengobatan wasting tanpa komplikasi dapat 
diberikan melalui protokol yang disederhanakan (seperti menggunakan kriteria antropometrik dan dosis 
serta jadwal distribusi yang dimodifikasi untuk makanan terapeutik siap pakai) (60). 
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