KRITERIA KEMBALI BEKERJA
BAGI TENAGA KESEHATAN

KRITERIA KEMBALI BEKERJA BAGI TENAGA KESEHATAN
PASCA TERKON FIRMASI/POSITIF COVID–19
Tenaga Kesehatan
terkonfirmasi/positif
COVID-19
Tanpa Gejala

Tenaga Kesehatan
terkonfirmasi/positif
COVID-19

Tenaga Kesehatan
terkonfirmasi/positif
COVID-19

Gejala Ringan-Sedang

Gejala B erat - Kritis

5 hari

10 hari

Tes Antigen/
NAAT

Tes Antigen/
NAAT

24 jam setelah
Hilang demam tanpa
obat + Perbaikan
gejala

(48 jam sebelum kembali bekerja)

(48 jam sebelum kembali bekerja)

5 hari

Neg atif

Kembali
Bekerja

10 hari

Neg atif

Positif

Tidak
kembali
Bekerja
hingga hari
ke 10

Kembali
Bekerja

Kembali
Bekerja

Tidak kembali
B ekerja hingga hari ke
10 dan
24 jam setelah Hilang
demam tanpa obat +
Perbaikan gejala

umber: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/guidance-risk-assesment-hcp.html

hilang demam tanpa obat serta
perbaikan gejala

2x Tes Antigen/
NAAT
(selang 24 jam)

Positif

24 jam setelah
Hilang demam tanpa
obat + Perbaikan
gejala

• 10 – 20 hari dan 24 J am setelah

Kembali
Bekerja

Neg atif

Kembali
Bekerja

Positif
Tidak kembali
Bekerja
hingga 2x
hasil tes
negatif

STRATEGI MENGHADAPI KONDISI KEKURANGAN TENAGA KESEHATAN
KONDISI TENAGA
KESEHATAN

STRETEGI MITIGASI

VAKSINASI
STATUS

KONDISI KONVENSIONAL

KONDISI KONTIGENSI

KONDISI KRISIS

Apabila asimptomatik atau gejala ringan dengan

Apabila asimptomatik atau gejala ringan

Tidak ada pembatasan ketentuan,

mendapatkan

perbaikan gejala serta hilang demam > 24 jam

dengan perbaikan gejala serta hilang

namun dengan memprioritaskan

Booster

tanpa obat, dapat kembali bekerja, dengan

demam > 24 jam tanpa obat, dapat kembali

tenaga kerja dengan kondisi tanpa

ketentuan:

bekerja, dengan ketentuan:

gejala untuk kembali bekerja lebih

1.

10 Hari (tanpa tes)

•

Minimal 5 hari setelah gejala pertama

awal

2.

5 hari dengan hasil tes negative (diambil

muncul (Hari ke-0) dengan hasil tes

Hanya dilakukan apabila:

48 jam sebelum kembali bekerja)

negatif

- sudah tidak tersedia sumber daya

• Sudah

• Sudah 2x
Vaksinasi
• Belum divaksinasi
Konfirmasi (+) infeksi
SARS-CoV-2

untuk penanganan COVID-19
(relawan),
- atas persetujan nakes yang
bersangkutan
- Hanya melakukan monitoring
pasien di ruang isolasi
Sudah mendapatkan
Booster

Asimptomatik dengan
kondisi/risiko terpapar
tinggi

Kembali bekerja setelah hasil negative pada hari
ke-2 dan hari ke 5-7 setelah terpapar

Kembali bekerja setelah hasil negative pada
hari ke-2

Kembali bekerja setelah hasil negative
pada hari ke-2

• Sudah 2x
vaksinasi
• Belum divaksinasi

Dapat kembali bekerja jika:
Dilakukan tes pada hari ke 1-2 setelah terpapar dan jika hasilnya negatif diulang pada hari ke 5-7 dan bekerja dengan menerapkan
protokol kesehatan yang ketat

