


 

 

 

 



TERKAIT COVID-19

✓ *)Tatalaksana kehamilan dan persalinan dengan COVID-19 sesuai rekomendasi PP POGI 

https://bit.ly/RekomendasiPOGIdanIDAI

✓ **)Tanda bahaya ibu dan bayi dapat dilihat di Buku KIA 

http://kesga.kemkes.go.id/images/pedoman/buku%20kia%202019.pdf

✓ Pelayanan ibu dan bayi tetap memperhatikan prinsip pencegahan penularan COVID-19

✓ Carilah informasi yang benar tentang COVID-19 

INFORMASI TERKINI

https://www.covid19.go.id/

HOTLINE COVID-19 : PSC 119 ext 9

DIREKTORAT KESEHATAN KELUARGA - KEMENTERIAN KESEHATAN RI 

LINDUNGI IBU HAMIL, 
IBU BERSALIN, IBU NIFAS, DAN 

BAYI BARU LAHIR DARI COVID-19

SESERING MUNGKIN CUCI TANGAN 

DENGAN SABUN DAN AIR MENGALIR 

(6 langkah) selama 20 detik

✓ Setelah bepergian / ke luar rumah

✓ Setelah menyentuh barang yang 

kemungkinan terkontaminasi COVID-19

✓ Setelah berbincang dengan orang lain

✓ Setelah BAB & BAK

✓ Sebelum & sesudah menyentuh bayi

✓ Sebelum & sesudah makan

HINDARI !

Jabat tangan, cium pipi, cium tangan

Sentuh muka, mata, hidung, dan mulut sebelum cuci tangan dengan sabun dan air mengalir

Pertemuan dan kegiatan sosial lainnya

Pergi berbelanja kecuali untuk kebutuhan pokok dan batasi waktu serta berdekatan dengan orang lain

Tunda kelas ibu sampai bebas dari COVID-19

Pergi ke negara / daerah terjangkit COVID-19

Kontak dengan hewan (kelelawar, tikus, musang, atau hewan lain pembawa virus COVID-19)

JAGA KESEHATAN

✓ Konsumsi makanan bergizi seimbang

✓Aktivitas fisik ringan (yoga / senam hamil)

✓ Tetap minum Tablet Tambah Darah sesuai dosis

✓ Jaga kebersihan diri dan lingkungan

✓ Bersihkan & desinfeksi secara rutin permukaan

/ benda yang sering disentuh

JIKA SAKIT batuk / pilek

✓ Gunakan masker medis

✓ Tutup hidung & mulut saat batuk / 

bersin

✓ Tetap tinggal di rumah / jangan

aktivitas di luar

✓ Segera ke fasyankes bila ada tanda

bahaya (baca di Buku KIA**)

PENGGUNAAN MASKER MEDIS

✓ Menutupi mulut dan hidung, celah dengan

wajah minimal

✓ Hindari menyentuh masker saat digunakan

✓ Lepas masker dari belakang dan bagian dalam

✓ Buang masker sekali pakai

✓Jangan pakai ulang masker yang telah terpakai

✓ Masker pakaian katun tidak direkomendasikan

https://bit.ly/RekomendasiPOGIdanIDAI
http://kesga.kemkes.go.id/images/pedoman/buku%20kia%202019.pdf
https://www.covid19.go.id/
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LINDUNGI IBU HAMIL, 
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BAYI BARU LAHIR DARI COVID-19

IBU HAMIL

✓ Untuk pemeriksaan hamil pertama kali, buat janji dengan dokter agar tidak menunggu lama

✓ Selama di perjalanan dan fasyankes tetap melakukan pencegahan penularan COVID-19 secara umum

✓ Pengisian stiker P4K dipandu bidan/perawat/dokter melalui media komunikasi

✓ Pelajari Buku KIA dan terapkan dalam kehidupan sehari-hari

✓ Memeriksa sendiri dirinya, segera ke fasyankes jika ada risiko / tanda bahaya (baca Buku KIA**)

✓ Pastikan gerak janin diawali usia kehamilan 20 minggu dan setelah usia kehamilan 28 minggu hitung

gerakan janin (minimal 10 gerakan per 2 jam)

✓ Tunda Kelas Ibu Hamil

IBU BERSALIN

✓ Rujukan persalinan terencana untuk

ibu hamil berisiko

✓ Segera ke Fasilitas Kesehatan jika

sudah ada tanda-tanda bersalin

✓ Ibu, keluarga, dan tenaga kesehatan

tetap melakukan pencegahan penularan

COVID-19, jaga jarak minimal 1 meter jika

tidak perlu tindakan

✓ KB pasca salin sesuai prosedur

IBU NIFAS dan BAYI BARU LAHIR

✓ Perawatan bayi baru lahir termasuk imunisasi tetap

diberikan sesuai rekomendasi PP IDAI*)

✓ Pemeriksaan pasca salin (ibu dan bayi) dilakukan dengan

kunjungan rumah oleh tenaga kesehatan sesuai prosedur

✓ Segera ke fasyankes bila ada tanda bahaya pada ibu

nifas dan bayi baru lahir (Baca di Buku KIA**)

IBU MENYUSUI

✓ Konseling risiko menyusui : cenderung

terjadi penularan karena bayi kontak

dekat dengan ibu

✓ Cuci tangan sebelum menyentuh bayi, 

payudara, pompa ASI, atau botol

✓ Gunakan masker saat menyusui

✓ Bersihkan pompa ASI setiap kali 

dipakai

✓ Sebaiknya ibu memerah ASI

https://bit.ly/RekomendasiPOGIdanIDAI
http://kesga.kemkes.go.id/images/pedoman/buku%20kia%202019.pdf
https://www.covid19.go.id/






CUCI TANGAN PAKAI SABUN DENGAN
AIR MENGALIR saat:

Sebelum makan

Setelah Buang Air Besar dan Buang Air Kecil

Setelah beraktivitas (bermain, berkebun, memegang

uang, memegang binatang, bersih-bersih rumah, dll)

DI RUMAH SAJA
Sementara tidak berkumpul dengan teman teman, tidak ke

bioskop, tidak ke mall dan tempat-tempat yang ada

banyak orang

Belajar dan bermain di dalam rumah hingga terbebas dari

wabah Covid-19 mereda

OLAH RAGA TERATUR
Minimal 30 menit sehari di 

sekitar rumah, seperti senam, menari, dll

 

 KONTAK FISIK (SALAMAN,
BERPELUKAN, DLL)

 

 KERAMAIAN 
 

 TETAP JAGA KESEHATAN DENGAN 

INFORMASI TERKINI
https://www.covid19.go.id

HOTLINE COVID-19: PSC 119 ext 19

KENALI GEJALANYA  

 
adalah  virus baru yang menyebabkan penyakit saluran pernapasan yang disebut corona
virus disease 2019 (covid-19). Penyakit ini menular melalui percikan air ludah saat batuk
atau bersin yang terhirup langsung atau menempel pada benda di sekitar kita sehingga
cepat menyebar 

TUTUP MULUT DAN HIDUNG KETIKA BERSIN ATAU BATUK
Gunakan tisu atau lengan bagian atas, jangan lupa setelah itu tisu dibuang di tempat

sampah tertutup dan cuci tangan pakai sabun

Jika sakit gunakan masker

MAKAN MAKANAN YANG BERGIZI
SEIMBANG

Makan sehari 3 kali dengan menu beragam (ada

makanan pokok, lauk-pauk, buah-buahan dan

sayuran) dengan porsi yang cukup

Minum air 8 gelas sehari

CEGAH PENULARAN VIRUS CORONA (COVID-19)

APA ITU
VIRUS

CORONA? 

 HINDARI:

AYO BERSAMA
#REMAJABISA

#REMAJACEGAHCORONA

ISTIRAHAT
YANG
CUKUP
Tidur sekitar 8-10

jam per hari

 MENYENTUH WAJAH,
MULUT DAN HIDUNG 

DIREKTORAT KESEHATAN KELUARGA - KEMENKES RI   

CEGAH PENULARANNYA DENGAN 



AJARI ANAK
CUCI TANGAN

Cuci tangan sesering mungkin
dengan sabun dan air mengalir
efektif mencegah penularan
Covid-19
Lakukan saat sebelum &
sesudah makan, setelah BAB &
BAK, serta setelah beaktivitas 

LEMON

PASTIKAN ANAK
TETAP DI RUMAH

Pastikan anak tidak bepergian
atau bermain di luar rumah
sampai bebas dari pandemi
Covid-19
Dampingi anak selama kegiatan
"belajar di rumah"

 

JAGA DAYA
TAHAN TUBUH 

Berikan makanan bergizi
seimbang pada anak
Ajak anak tetap beraktivitas
fisik yang cukup di rumah
Cukup istirahat dan tidur

AJAK ANAK JAGA
KEBERSIHAN

Ajak anak membersihkan
bagian/permukaan benda yang
sering disentuh seperti meja
belajar, gadget (handphone,
laptop, komputer), alat tulis,
mainan, dll

HINDARI
KONTAK FISIK

Ingatkan anak bahwa untuk
sementara, hindari bersalaman,
cium tangan, berpelukan, dll
Jaga jarak dengan siapapun 

    1 - 2 meter 

 PANTAU
KONDISI  ANAK

Apabila anak mengalami
demam, batuk, sakit
tenggorokan & sesak napas
atau tanda gejala Covid-19
lainnya, segera bawa ke
fasilitas kesehatan

INFORMASI TERKINI :
https://www.covid19.go.id

Direktorat Kesehatan Keluarga - Kemenkes RI

AGAR ANAK TERHINDAR DARI 
COVID-19

#BersamaLindungiAnak



INFORMASI TERKINI

DAPATKAN PELAYANAN KB & KESPRO 

DENGAN MEMINIMALKAN  RISIKO

TERTULAR

https://www.covid19.go.id

Hotline: PSC 199 ext. 9 

Direktorat Kesehatan Keluarga

Kementerian Kesehatan RI

Tetap di rumah

bersama keluarga

https://www.covid19.go.id/


Direktorat Kesehatan Keluarga — Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat 



Direktorat Kesehatan Keluarga — Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat 


