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SKRINING PENDERITA COVID-19 DI TRIASE PRIMER

1. Perawat triase primer merespon pasien, 
mendata Identitas pasien, menginfokan dokter
emergensi dan melakukan skrining kebutuhan
ruang inap isolasi sesuai ceklis skrining.

2. Perawat triage primer menetapkan kriteria
pasien COVID-19

3. Bila memenuhi kriteria sbg pasien Orang Tanpa
Gejala (OTG) atau Orang Dalam Pengawasan
(ODP), diarahkan untuk isolasi mandiri, diberikan
kartu/surat bermeterai dan nomor Hotline 
COVID-19 DinKes Sulut untuk melaporkan diri. 
Perawat mendokumentasi dan melapor ke
Hotline COVID-19 Dinkes.



Pengkajian Triage

Ceklis Skrining Covid-19
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4. Bila memerlukan pemeriksaan lanjut, dan bila
memenuhi kriteria skrining COVID-19 sebagai
Pasien Dalam Pengawasan (PDP), pasien
tersebut dipakaikan masker bedah dan diantar
ke ruang isolasi IGD oleh perawat triage primer.

5. Perawat triage primer mengarahkan
keluarga/pendamping pasien untuk melakukan
pendaftaran. Bila pasien/keluarga pasien
terindikasi sebagai penderita COVID-19 dan/atau
apabila tidak ada keluarga/pendamping pasien, 
maka perawat triage primer membantu
pendaftaran pasien.



Triage Primer
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6. Perawat triage primer melakukan serah terima
pasien dengan perawat ruang isolasi IGD. Dokter
emergensi dengan mengenakan APD Level 3 
memeriksa pasien di ruang isolasi.

7. Dokter emergensi dan perawat ruang isolasi
melakukan pengkajian kemudian mencatat di 
lembar pengkajian emergensi.

8. Dokter emergensi melapor ke Dokter Penanggung
Jawab Pasien (DPJP) COVID-19 sesuai jadwal untuk
tatalaksana pasien selanjutnya. Pasien yang tidak
perlu dirawat inap dapat dipulangkan (ODP dan
PDP ringan).



SKRINING PENDERITA COVID-19 DI TRIASE PRIMER
9. Pasien terindikasi rawat inap (PDP sedang dan berat) 

dibawa ke ruang isolasi Irina F dengan ambulans.
10. Pasien COVID-19 yang dipulangkan dicatat dan

diedukasi untuk melaporkan diri ke nomor Hotline 
COVID-19 DinKes Sulut. Dan Tim Pandemi RSUP 
Kandou akan melaporkan juga ke DinKes SULUT.

11. Pasien dengan kriteria COVID-19 yang juga
membutuhkan pelayanan terintegrasi dikonsulkan
oleh dokter emergensi ke DPJP sesuai dengan
kompetensinya.

12. Dokter emergensi berkoordinasi dengan DPJP 
KSM/Bagian sesuai dgn yg diperlukan dan kalau
perlu penanganan lanjut sesuai kompetensi
KSM/Bagian, dilakukan serah terima pasien kepada
DPJP KSM/Bagian.





SKRINING COVID-19 DI 
INSTALASI RAWAT JALAN



SKRINING COVID-19 INSTALASI RAWAT JALAN

1. Petugas skrining rawat jalan merespon cepat
kedatangan pasien, pengantar, dan /atau
pengunjung, menanyakan identitas pasien, 
melakukan skrining COVID-19 sesuai ceklis.

2. Bila tidak memenuhi kriteria COVID-19, pasien, 
pengantar dan/atau pengunjung mendapat label 
merah di lengan bagian atas, dan dipersilahkan
melanjutkan ke klinik tujuan. 

3. Bila memenuhi kriteria skrining COVID-19, orang 
tersebut dipakaikan masker bedah dan diedukasi. 
Petugas melengkapi ceklis srining lalu
mengantarkan pasien/orang tsb ke Klinik COVID-
19, melaporkan ke DPJP Klinik COVID-19.



Skrining Covid-19 Rawat Jalan
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5. Petugas mengarahkan keluarga / pendamping
pasien untuk melakukan pendaftaran. Bila
pasien/keluarga pasien terindikasi COVID-19 
dan apabila tidak ada keluarga/pendamping
pasien, maka petugas membantu pendaftaran
pasien.

6. DPJP Klinik COVID-19 memeriksa pasien dan
menentukan dan kriteria COVID-19.

7. Bila pasien tidak memenuhi kriteria COVID-19, 
pasien diarahkan kembali menuju klinik
tujuan. Selanjutnya dilakukan tatalaksana 
sesuai dengan klinik yang dituju.
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8. Bila pasien memenuhi kriteria COVID-19 OTG atau
ODP pasien diarahkan untuk isolasi mandiri, 
diberikan nomor Hotline COVID-19 DinKes Sulut
untuk melaporkan diri. 

9. Pasien kriteria PDP ringan diberikan obat, diarahkan
untuk isolasi mandiri, diberikan nomor Hotline 
COVID-19 DinKes Sulut untuk melaporkan diri. 

10. Pasien dengan penyakit penyerta, diperiksa di Klinik
Coid-19 oleh DPJP dari klinik tujuan dengan
mengenakan APD level 3  

11. Pasien kriteria PDP sedang dan berat diarahkan
untuk dirawat di ruang Isolasi COVID-19 Irina F 
dengan menggunakan ambulans.





TERIMA KASIH


