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LAPORAN KESIAPAN RUMAH KARANTINA UNTUK PASIEN COVID-19 SEBAGAI
UPAYA MEMUTUS RANTAI PENULARAN COVID 19
DI KABUPATEN WONOSOBO
Jumlah kasus Covid 19 di seluruh dunia terus meningkat, tenaga kesehatan mendorong
masyarakat untuk melakukan apa saja untuk membatasi penyebaran penyakit. Selain
rekomendasi seperti sering mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak dan
menghindari kerumunan, langkah-langkah yang lebih serius dapat diambil untuk
menyetop penyebaran COVID-19, seperti penyiapan rumah karantina. Meskipun tidak
semua orang disarankan untuk melakukan karantina diri, cara ini dapat bermanfaat dalam
melindungi

orang

lain

dari

penyebaran

penyakit

menular.

Pakar

kesehatan

merekomendasikan, karantina diri sendiri berlangsung selama 14 hari. Dua minggu cukup
untuk mengetahui apakah mereka akan menjadi sakit dan menular ke orang lain. Menurut
Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), karantina dapat direkomendasikan untuk individu
yang diyakini telah terpapar penyakit menular seperti COVID-19, tetapi tidak bergejala
atau bergejala ringan. Selain memantau jika gejalanya berkembang, berada di karantina
berarti seseorang yang mungkin terpapar tidak akan menularkan penyakit kepada orang
lain, karena mereka tinggal di rumah karantina.
Bagi orang-orang yang dipastikan memiliki COVID-19, isolasi adalah langkah tepat.
Isolasi adalah istilah perawatan kesehatan yang berarti menjauhkan orang-orang yang
terinfeksi penyakit menular dari mereka yang tidak terinfeksi. Isolasi dapat terjadi di rumah
atau di rumah sakit atau fasilitas perawatan. Peralatan pelindung pribadi khusus akan
digunakan untuk merawat pasien-pasien ini. Awalnya, WHO meminta mereka yang telah
melakukan perjalanan ke negara-negara dengan tingkat infeksi virus corona tinggi untuk
karantina diri setelah mereka kembali. Namun, CDC juga merekomendasikan individu
untuk melakukan karantina sendiri untuk orang yang berisiko sedang dan tinggi, berarti
mereka yang telah melakukan kontak dekat dengan orang yang terinfeksi, atau memiliki
kontak terbatas dengan orang yang terinfeksi untuk jangka waktu yang singkat. Mereka
yang merasa sakit juga harus tinggal di rumah dan mempertimbangkan untuk
mengkarantina diri meskipun gejalanya tampak ringan.
Menurut CDC, orang yang berusia di atas 60 tahun dan orang-orang dengan penyakit
penyerta harus mempertimbangkan untuk mengkarantina diri jika wabah coronavirus
terjadi di komunitas mereka, karena mereka berisiko lebih tinggi tertular virus. “Jika Anda
berisiko lebih tinggi untuk penyakit COVID-19 karena usia Anda atau karena Anda
memiliki masalah kesehatan jangka panjang yang serius, itu sangat penting bagi Anda
untuk mengambil tindakan untuk mengurangi risiko sakit dengan penyakit tersebut,” tulis
WHO. Berapa lama Anda harus melakukan karantina jika Anda yakin telah melakukan
kontak dengan orang yang terjangkit virus corona? Menurut CDC, jika individu tidak
menunjukkan gejala penyakit setelah dua minggu, mereka seharusnya boleh

menyimpulkan periode karantina sendiri dan kembali ke rutinitas harian mereka seperti
biasa.
Upaya pencegahan penyebaran virus Corona terus dilakukan di Kabupaten Wonosobo
terus dilakukan, salah satunya dengan meyediakan rumah karantina. Dinas Kesehatan
Kabupaten Wonosobo telah menyiapkan Rumah Karantina di 5 lokasi yaitu :
1. Rumah Karantina di gedung BLK
2. Rumah Karantina di gedung SKB
3. Rumah Karantina di gedung Bapelkes
4. Rumah Karantina di gedung Eks. Dinas Pertanian
5. Rumah Karantina di gedung Eks. Kelurahan Wonosobo Timur

Selain memutus rantai penularan Covid 19, Rumah Karantina juga disiapkan agar dapat
memantau kondisi pasien-pasien Covid 19 tersebut dengan menyiapkan tenaga-tenaga
kesehatan yang bergantian berjaga selama 24 jam. Selain kesiapan relawan yang
berprofesi sebagai tenaga kesehatan, Rumah Karantina tersebut juga dilengkapi dengan
kesiapan jumlah tempat tidur yang memadai untuk pasien. Distribusi jumlah tempat
tidur,jumlah dan relawan (tenaga kesehatan) yang telah disiapkan di Rumah Karantina
dapat dilihat pada tabel berikut ini :

NO

RUMAH KARANTINA

JUMLAH

JUMLAH

JUMLAH

TEMPAT

RELAWAN

RELAWAN

TIDUR

KARANTINA

SWAB

1

BLK

51

14

2

2

SKB

30

8

1

3

Bapelkes

61

16

2

4

Eks. Dinas Pertanian

55

8

1

5

Eks. Kel. Wonosobo Timur

55

8

1

252

54

7

Total

Pasien yang telah dirawat di Rumah karantina secara bergantian, ada yang baru masuk
dengan status terkonfirmasi Covid 19, ada yang keluar dengan status sudah negatif
Covid 19 dan juga ada yang keluar dari Rumah Karantina dirujuk ke Rumah Sakit
dikarenakan kondisi kesehatan yang memburuk. Distribusi jumlah pasien yang pernah
dirawat di Rumah Karantina dapat dilihat pada tabel berikut ini :
NO

RUMAH KARANTINA

JUMLAH PASIEN

1

BLK

554

2

SKB

195

3

Bapelkes

546

4

Eks. Dinas Pertanian

134

5

Eks. Kel. Wonosobo Timur

139

Total

1.568
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