
PANDUAN
Isolasi Mandiri Anak

Sumber:
Adaptasi Materi Ikatan Dokter Anak Indonesia



Halo Sahabat Plan,
semoga kalian dalam
keadaan sehat selalu ya.

Tidak bergejala/asimpsomatik

Gejala ringan (seperti batuk, pilek, 
demam, diare, muntah, ruam-ruam)

Anak aktif, bisa makan minum

Menerapkan etika batuk

Memantau gejala/keluhan

Pemeriksaan suhu tubuh 2 kali sehari 
(pagi dan malam hari)

Lingkungan rumah/kamar memiliki 
ventilasi yang baik
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Sedih ya, penularan COVID-19 sekarang bahkan mengancam 
anak-anak. Tentu kita tidak ingin anak, adik atau saudara 
kita yang masih kecil terinfeksi ya.

Tapi bagaimana kalau anak-anak terpapar COVID-19 
dan diharuskan isolasi mandiri? Simak informasi di 
bawah apa yang harus diperhatikan saat anak 
harus isolasi mandiri yaaa...



Buat orang tua,
pada saat mengetahui
kondisi anak, tetap tenang yah...

Orang tua tetap dapat mengasuh anak 
yang positif

Orang tua atau pengasuh disarankan 
yang risiko rendah terhadap gejala berat 
COVID-19

Jika ada anggota keluarga yang positif, 
maka bisa diisolasi bersama

Jika orang tua dan anak berbeda status 
COVID, disarankan berikan jarak tidur 2 
meter, di kasur terpisah

Berikan dukungan psikologis pada anak
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Apalagi jika Anda juga termasuk penderita 
COVID-19. Ikuti anjuran di bawah ini

Bersama
kita bisa pulih

kembali!



Duh si Kakak sepertinya
gak enak badan...
Gejala COVID-19 bukan ya?

Demam

Batuk

Pilek

Nyeri tenggorokan

Sakit kepala

Mual/muntah

Diare

Lemas

Sesak nafas

Tanda Bahaya
< 2 bulan

2-11 bulan

1-5 tahun

> 5 tahun

60 x/ menit

50 x/ menit

40 x/ menit

30 x/ menit

Laju Napas

Yuk kenali gejala COVID-19 agar orang tua bisa 
mendeteksi lebih dini dan segera konsultasikan 
ke dokter jika semakin memburuk yaa..

Uhuk… Uhuk aduh 
tenggorokan aku 
sakit..



Anak banyak tidur

Napas Cepat

Ada cekungan di dada, hidung kembang 
kempis

Saturasi oksigen <95%

Mata merah, ruam, leher bengkak

Demam > 7 hari

Kejang

Tidak bisa makan dan minum

Mata cekung

BAK berkurang

Terjadi penurunan kesadaran

SEGERA BAWA ANAK KE RUMAH 
SAKIT BILA ADA GEJALA:

WALAUPUN ORANG TUA
HARUS TETAP TENANG,

NAMUN TETAP WASPADA YAA..



Masih bisakah melakukan inisiasi 
menyusui dini?

Dapat dilakukan bila status ibu adalah 
kontak erat atau kasus suspek COVID dan 
dapat dipertimbangkan pada ibu dengan 
status terkonfirmasi COVID(gejala 
ringan/tanpa gejala), bila klinis ibu 
maupun bayi baru lahir dikatakan stabil

Ibu dapat menggunakan APD minimal 
masker

Pastikan mencuci tangan menyentuh dan 
menyusui bayi, serta melakukan etika 
batuk yang baik

IBU BARU MELAHIRKAN LALU 
TERKENA/TERKONFIRMASI 
COVID-19?
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Bayi sehat dari Ibu suspek COVID dapat 
dirawat gabung dan menyusu langsung 
dengan mematuhi protokol pencegahan 
secara tepat

Bayi dari ibu terkonfirmasi COVID 
dilakukan perawatan diruang isolasi 
khusus terpisah dari ibunya

Jika kondisi Ibu tidak memungkinkan 
merawat bayinya, maka keluarga lain yang 
berkompeten dan tidak terinfeksi COVID 
dapat merawat bayi, termasuk membantu 
pemberian ASI perah selama Ibu dalam 
perawatan

Pastikan ASI diperah mengikuti protokol 
kesehatan, botol ASI dibersihkan sebelum 
diberikan kepada pengasuh lain

Tetap semangat ya Ibu, ikuti langkah-langkah berikut dan 
jangan ragu meminta dukungan dari keluarga/kerabat...

BAGAIMANA PERAWATAN 
BAYI BARU LAHIR JIKA IBU 
TERKENA/TERKONFIRMASI 
COVID-19?



SEDIAKAN 2 ALAT 
PENGUKUR INI DI RUMAH

Termometer
(Pengukur Suhu)

Oxymeter
(Pengukur saturasi oksigen

& frekuensi nadi)

Suhu normal anak & dewasa rata 
di rentang 36,1 C sampai 37,2 C

Saturasi normal 100-95, di bawah 95 tidak 
normal & jika sampai di bawah 90 kondisi 

darurat perlu penanganan medis



OBAT YANG PERLU
DISEDIAKAN DI RUMAH

Obat Demam

Multivitamin

Zink
20mg/hari

selama 14 hari

Vitamin C :

1-3 tahun : Max 400 mg/hari

4-8 tahun : Max 600 mg/hari

9-13 tahun : Max 1200 mg/hari

14-18 tahun : Max 1800 mg/hari

Vitamin D3 :

<3 tahun : 400 U/hari

Anak : 1000 U/hari

Remaja : 2000 U/hari

Remaja obesitas : 5000 U/hari



PROTOKOL ISOMAN

Tetap di rumah Gunakan Masker

Jaga Jarak Cuci Tangan

Menerapkan
Etika Batuk



PROTOKOL ISOMAN

Periksa suhu tubuh
pagi dan sore

Pantau laju
napas

Berikan bayi
ASI

Berikan anak
makanan bergizi

Periksa saturasi oksigen
dan frekuensi nadi



Anak usia 2 tahun ke atas atau yang 
sudah dapat menggunakan dan 
melepaskan masker, dianjurkan 
menggunakan masker

Masker harus terpasang tepat

Berikan “istirahat masker” jika anak 
berada di ruangan sendiri atau ada jarak 
2 meter dari pengasuh

Masker tidak perlu digunakan saat anak 
tidur

Pengasuh yang berada di dalam ruangan 
yang sama harus menggunakan masker 
atau pelindung mata bila memungkinkan 

GUNAKAN MASKER



MENCUCI TANGAN
MENGHENTIKAN
PENYEBARAN KUMAN
Lindungi diri sendiri dan orang lain dari penyakit



CUCI TANGAN
MINIMAL 20 DETIK

Basahi tangan 
dengan air dan 

sabun, gosok kedua 
telapak tangan

Gosok area 
punggung tangan

Gosok area sela jari 
tangan
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Gerakan mengunci 
tangan

4
Gosok area ibu jari 

memutar

5
Gosok memutar 
ujung-ujung jari 

tangan
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Dengan langkah-langkah yang benar ini yaa



Tutup mulut dan 
hidung dengan tisu

Tutup mulut dan 
hidung dengan lengan 

atas bagian dalam

PRAKTEKAN ETIKA BATUK & BERSIN INI
DIMANAPUN YA AGAR TIDAK MENULARI

ORANG LAIN!



Pastikan rutin membersihkan area rumah yang 
sering disentuh agar mengurangi risiko 
penularan virus dari benda-benda seperti: 
   Gagang pintu
   Keran
   Toilet
   Westafel
   Sakelar
   Meja
   Kursi

Pembersihan dilakukan dengan menggunakan :
   Campuran air dan sabun/ deterjen atau
   Cairan disinfektan khusus

DISINFEKSI RUANGAN



Umumnya gejala akan hilang 14 hari

Dianjurkan melakukan pemeriksaan swab 
ulang 10-14 hari setelah HI gejala atau 
setelah swab pertama positif (bila tidak 
bergejala)

Bila tidak bisa melakukan pemeriksaan 
swab, maka disarankan isolasi 10 hari +3 
hari setelah bebas gejala

Pada penderita dengan gejala berat atau 
pasien kronik, umumnya masa menular 
lebih panjang, sehingga dokter yang akan 
menetukan kapan selesai isolasi

KAPAN ISOLASI 
MANDIRI SELESAI?
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