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Berikut ini informasi mengenai Penyakit 
Virus Corona (COVID-19)

Penyakit Apakah Ini?

Penyakit Virus Corona (COVID-19) adalah 
jenis baru virus corona, yang pertama kali 
teridentifikasi dalam sebuah kelompok yang 
menunjukkan gejala pneumonia di kota 
Wuhan, provinsi Hubei, Tiongkok.

Sebagian besar kasus secara epidemiologis 
tertaut dengan pasar makanan laut dan 
hewan.



Apakah ada vaksin yang dapat melawan 
penyakit virus corona (COVID-19)?

Pada saat ini belum tersedia vaksin untuk 
melindungi dari Penyakit Virus Corona 
(COVID-19).

Bagaimana virus ini ditransmisikan?

Kemungkinan Penyakit Virus Corona 
(COVID-19) berasal dari spesies hewan, 
kemudian menyebar ke manusia.

Penyebaran dari satu orang kepada orang 
lain dari virus novel corona telah dilaporkan, 
tetapi masih belum dipahami, bagaimana hal 
ini terjadi dengan begitu mudah.
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Apa saja gejalanya?

Apakah ada pengobatan tertentu 
untuk Penyakit Virus Corona 
(COVID-19)?

Pada saat ini belum ada pengobatan yang 
spesifik.

Pengobatan ini terutama bersifat suportif 
yang bertujuan mengurangi gejalanya.

Batuk

Sakit 
tenggorokan

Sesak
napas

Sakit
kepala

Demam
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Apakah prosedur yang diperlukan bagi 
orang-orang yang datang dari negara 
terdampak?
Jika gejala infeksi pernapasan muncul sebelum, 
selama, atau setelah perjalanan wisata, orang 
yang bersangkutan disarankan untuk 
mengikuti hal berikut:
Segera mencari perawatan medis. 
Sebelum Anda memeriksakan diri ke 
dokter atau ruang gawat darurat, 
teleponlah terlebih dahulu dan 
ceritakan tentang perjalanan terakhir 
Anda serta gejala yang Anda alami.

Hindari kontak dengan orang lain.

Jangan melakukan perjalanan saat sakit.

Tutup mulut dan hidung Anda dengan 
tisu atau lengan baju Anda (bukan 
tangan Anda) saat batuk atau bersin.

Sering-seringlah mencuci tangan 
dengan sabun dan air, sekurangnya 
selama 20 detik. Gunakan hand sanitizer 
(pembersih tangan) berbasis alkohol jika 
sabun dan air tidak tersedia.



؟ Sumber informasi apa yang dapat 
diandalkan?
Kami menyarankan agar Anda menerima 
informasi yang benar dari lembaga 
kesehatan pemerintah dan jangan 
menyebarkan informasi tentang penyakit 
secara umum.

Apabila dukungan atau pertanyaan medis 
diperlukan, harap hubungi:

• Layanan “Estijaba" di pusat operasi –   
 Departemen Kesehatan di nomor   
 8001717
• Kementrian Kesehatan & Pencegahan di  
 nomor 80011111
• Otoritas Kesehatan Dubai di nomor   
 800342
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Cara mencegah penyakit

Hindari hewan (hidup atau 
mati), pasar hewan, dan produk 
yang berasal dari hewan 
(misalnya daging mentah).

Hindari kontak dekat dengan 
siapa saja yang menunjukkan 
gejala penyakit pernapasan.

Sering-seringlah mencuci 
tangan dengan sabun dan air 
sekurangnya selama 20 detik.

Gunakan hand sanitizer 
(pembersih tangan) jika sabun 
dan air tidak tersedia.

Tutupi batuk dan bersin 
dengan tisu.

Jangan melakukan perjalanan 
jika Anda menunjukkan gejala 
penyakit apa pun.


