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KATA PENGANTAR 

 Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta’ala atas limpahan berkat dan karunianya 

sehingga rekomendasi kesiapsiagaan untuk Dokter Spesialis T.H.T.K.L dalam menghadapi 

COVID-19 ini berhasil diselesaikan. 

Rekomendasi ini sangat penting dibuat pada saat kasus COVID-19 telah dinyatakan 

sebagai pandemik dunia oleh WHO. Rekomendasi dibuat dengan tujuan meminimalisir 

terjangkitnya teman sejawat Dokter Spesialis T.H.T.K.L serta kesiapannya dalam 

menghadapai COVID-19. Kami harapkan seluruh teman sejawat Dokter Spesialis T.H.T.K.L 

dapat meningkatkan ilmu dan teknologi serta meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. 

Rekomendasi ini meliputi bagaimana seorang Dokter Spesialis T.H.T.K.L melakukan 

pemeriksaan sehari-hari di poliklinik, pemeriksaan pasien T.H.T.K.L di ruang rawat inap, 

pelaksanaan tindakan operasi yang berhubungan dengan saluran pernapasan, protokol Dokter 

Spesialis T.H.T.K.L bila mendapatkan kecurigaan COVID-19, dan protokol pengambilan swab 

nasofaring dan orofaring pada pasien dengan kecurigaan COVID-19. Rekomendasi ini 

merupakan pedoman internal yang dapat berubah sewaktu-waktu karena perkembangan dan 

bukti-bukti keilmuan yang terus bertambah mengenai COVID-19 yang ditujukan khusus untuk 

anggota Perhati-KL. Sebagai bagian dari upaya kesiapsiagaan dalam upaya menghadapi hal 

tersebut. 

Kami menyadari masih terdapat kekurangan dalam rekomendasi ini sehingga saran dan 

masukkan dari seluruh anggota Perhati-KL kami harapkan untuk menyempurnakan 

rekomendasi ini. Semoga dengan diterbitkannya rekomendasi ini dapat bermanfaat bagi 

seluruh Dokter Spesialis T.H.T.K.L di seluruh tingkat pelayanan. 

 

 

Jakarta, 17 Maret 2020 

Ketua Umum Perhati-KL Indonesia 

 

 

Prof. Dr. dr. Jenny Bashiruddin, Sp.T.H.T.K.L.(K) 
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I. PENDAHULUAN 

Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) disebabkan oleh keluarga virus yang 

menyebabkan penyakit ringan sampai berat. COVID-19 bisa tidak bergejala, namun orang 

yang sudah terinfeksi tetap sebagai carier. Gejala yang paling sering muncul adalah gejala 

gangguan pernafasan akut seperti demam, batuk, dan sesak napas. Masa inkubasi minimal 

rata-rata 5-6 hari dan maksimal sampai 14 hari. World Health Organization (WHO) 

mengatakan bahwa penyebaran COVID-19 hanya melalui droplet disaat penderita batuk 

atau bersin. Droplet COVID-19 berjarak 1-2 meter. 

World Health Organization telah menetapkan kasus ini menjadi pandemik dunia. 

Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit yang menjadi juru bicara penanganan 

COVID-19 mengatakan bahwa telah terdapat 134 orang di Indonesia yang dinyatakan 

positif mengidap COVID-19 sampai tanggal 16 Maret 2020. 

Pasien dengan gejala COVID-19 dapat datang ke poliklinik Telinga Hidung 

Tenggorok-Bedah Kepala dan Leher (T.H.T.K.L). Beberapa prosedur pemeriksaan untuk 

diagnostik dapat menyebabkan kontak langsung dengan pasien dan atau menyebabkan 

terjadinya refleks batuk dan bersin. Hal ini menyebabkan seorang Dokter Spesialis 

T.H.T.K.L menjadi tenaga medis yang mempunyai risiko tinggi tertular COVID-19.      

Untuk mencegah tertularnya seorang Dokter Spesialis T.H.T.K.L ataupun pasien yang 

tidak infeksi, harus dibuat pedoman kesiapsiagaan COVID-19. 

 

II. DEFINISI 

Berdasarkan buku Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease 

(COVID-19) yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian 

Penyakit, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia pada tanggal 16 Maret 2020, dapat 

dibuat definisi: 

2.1 Orang Dalam Pemantauan (ODP) 

Seseorang yang mengalami demam (>380C) atau riwayat demam; gejala gangguan 

sistem pernapasan seperti pilek/sakit tenggorok/batuk. 

DAN 

Tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang menyakinkan. 

DAN 

Pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala, memenuhi salah satu dari kriteria 

berikut:  



 

 

5 

a. Memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di luar negeri yang melaporkan 

transmisi lokal* 

b. Memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di area transmisi lokal di Indonesia.* 

 

2.2 Pasien Dalam Pengawasan (PDP) 

1. Seseorang dengan Infeksi Saluran Pernafasan Atas (ISPA) yaitu demam (>380C) 

atau riwayat demam; disertai salah satu gejala/tanda penyakit pernapasan seperti: 

batuk/sesak/sakit tenggorok/pilek/pneumonia ringan hingga berat. 

DAN 

Tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang menyakinkan. 

DAN 

Pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala, memenuhi salah satu dari kriteria 

berikut: 

a. Memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di luar negeri yang melaporkan 

transmisi lokal* 

b. Memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di area transmisi lokal di 

Indonesia.** 

2. Seseorang dengan demam (>380C) atau riwayat demam atau ISPA DAN pada 14 

hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat kontak dengan kasus 

konfirmasi atau probabel COVID-19. 
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3. Seseorang dengan ISPA berat/pneumonia berat di daerah transmisi lokal di 

Indonesia** yang membutuhkan perawatan di rumah sakit DAN tidak ada 

penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang menyakinkan. 

 

Keterangan: 

*Republik Korea, Jepang, Singapura, Australia, Malaysia, Vietnam, Filipina, New Zealand, 

Kamboja, Italia, Perancis, Jerman, Spanyol, United Kingdom, Swiss, Norwegia, Austria, 

Belanda, Swedia, Israel, Kroasia, Islandia, San Marino, Belgia, Finlandia, Yunani, 

Denmark, Azerbaijan, Republik Ceko, Georgia, Romania, Rusia, Portugal, Andorra, 

Armenia, Belarus, Estonia, Irlandia, Republik Latvia, Lithuania, Luxembiurg, Monako, 

Makedonia Utara, Thailand, India, Nepal, Sri Lanka, Iran, Kuwait, Bahrain, Iraq, Uni Emirat 

Arab, Libanon, Qatar, Oman, Pakistan, Mesir, Afganistan, Yordania, Maroko, Arab Saudi, 

Tunisia, Amerika Serikat, Kanada, Ekuador, Meksiko, Brasil, Republik Dominika, Algeria, 

Nigeria, Senegal. 

**DKI Jakarta, Jawa Barat (Kab. Bekasi, Depok, Cirebon, Purwakarta, Bandung), Banten 

(Kab. Tanggerang, Kota Tanggerang, Tanggerang Selatan), Jawa Tengah (Solo), 

Kalimantan Barat (Pontianak), Sulawesi Utara (Manado), Bali, DI Yogyakarta. 

(Data dapat berubah sewaktu-waktu)  
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2.3 Kasus Probabel 

Pasien dalam pengawasan yang diperiksa untuk COVID-19 tetapi inkonklusif (tidak 

dapat disimpulkan). 

2.4 Kasus Konfirmasi 

Seseorang terinfeksi COVID-19 dengan hasil pemeriksaan laboratorium positif. 

2.5 Kontak Erat 

Seseorang yang melakukan kontak fisik atau berada dalam ruangan atau berkunjung 

(dalam radius 1meter dengan kasus pasien dalam pengawasan, probabel, atau 

konfirmasi) dalam 2 hari sebelum kasus timbul gejala dan hingga 14 hari setelah 

kasus timbul gejala. Kontak erat dikategorikan menjadi 2, yaitu: 

a. Kontak erat risiko rendah 

Bila kontak dengan kasus pasien dalam pengawasan. 

b. Kontak erat risiko tinggi 

Bila kontak dengan kasus konfirmasi atau probabel. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

8 

 

 

 

III. REKOMENDASI 

3.1 Pemeriksaan Sehari-hari pada Praktek Dokter Spesialis T.H.T.K.L 

3.1.1 Dokter Spesialis T.H.T.K.L 

a. Mencuci tangan sesuai standar WHO sebelum dan setelah melayani 

pasien. 

b. Memakai masker bedah, pelindung mata, dan penutup kepala (nurse 

cap) yang tidak dilepas sampai pemeriksaan pasien terakhir. 

c. Memakai pakaian dengan lengan di atas siku (lengan pendek), bila 

memakai pakaian lengan panjang harap dilipat ke atas, dapat 

menggunakan jas snelli bila di cuci setiap hari. Direkomendasikan 

memakai gown level 1 atau 2 menurut rekomendasi FDA. 

d. Memakai sarung tangan non steril, yang dicuci dengan 

menggunakan alkohol bila akan memeriksa pasien selanjutnya. 

e. Bila didapatkan pasien suspek COVID-19; masker dan sarung 

tangan diganti kemudian melakukan cuci tangan kembali. 

f. Tidak memakai perhiasan ataupun jam tangan. 

g. Mengikat rambut bagi yang berambut panjang. 

h. Identitas nama (Name tag) tidak memakai tali yang panjang. 

i. Tidak melakukan kontak fisik dengan pasien seperti bersalaman.  
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j. Mengurangi pemeriksaan di daerah mulut dan orofaring. 

k. Mengurangi pemeriksaan endoskopi bila memungkinkan, apabila 

harus dilakukan pemeriksaan: 

• Untuk meminimalisir terjadinya batuk, spray anestesi lokal 

diganti dengan anestesi berbentuk gel  

• Disarankan memakai endoskopi dengan diameter yang lebih 

kecil 

• Memakai masker N95 atau health care particular respiratoar 

dan pelindung mata yang tidak dilepas sampai pemeriksaan 

berakhir. 

• Memakai gown sesuai rekomendasi FDA ANSI/AAMI PB70 

level 1 atau 2. 

• Memakai sarung tangan non steril. 

• Memakai penutup kepala/nurse cap. 

• Bila didapatkan pasien suspek COVID-19; masker, sarung 

tangan, penutup kepala, pelindung mata, dan gown diganti 

kemudian melakukan cuci tangan kembali. 

3.1.2 Perawat 

a. Dilengkapi dengan APD: masker bedah, sarung tangan, pelindung 

mata, dan gown level 1 rekomendasi FDA bila tersedia. 

b. Mencuci tangan sesuai standar WHO sebelum dan setelah melayani 

pasien. 

c. Mengukur suhu tubuh pasien dengan menggunakan termometer 

tembak (infra merah), yang dilakukan di pintu masuk Gedung. 

d. Jarak dengan pasien lebih dari 1 (satu) meter.  

e. Mengisi formulir anamnesis mengenai gejala-gejala COVID-19. 

f. Bila didapatkan ODP ataupun PDP, rujuk ke Dokter Spesialis 

Paru/Dokter Spesialis Anak untuk dilakukan pemeriksaan 

selanjutnya. 

3.1.3 Pasien 

a. Mencuci tangan sesuai prosedur WHO dengan sabun dan air 

mengalir atau menggunakan hand sanitizer berbasis alkohol 

sebelum dilakukan pemeriksaan. 

b. Pendamping pasien hanya 1 (satu) orang di dalam ruang konsultasi 

atau poliklinik. 

c. Selesai pemeriksaan dan konsultasi, pasien menunggu resep di luar 

ruangan. 

d. Di ruang tunggu, pasien yang berusia diatas 65 tahun dipisahkan 

dengan pasien lainnya. 
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3.1.4 Peralatan 

a. Alat medis dibersihkan dengan desinfektan. Pencucian alat 

menggunakan urutan: cuci dengan air sabun, enzime, air bersih, 

natrium hipoklorit, air bersih, keringkan, dan langsung dimasukkan 

ke dalam autoclave. 

b. Peralatan yang tidak dapat disterilkan autoclave, diminimalkan atau 

tidak dipakai selama pandemi COVID-19. 

c. Alat medis yang tidak dapat disetrilkan, dibersihkan dengan 

desinfektan. 

d. Alat non medis yang terdapat dalam ruangan dibersihkan dengan 

desinfektan sebelum dan sesudah bekerja. 

e. Dilakukan desinfeksi ruangan, bila didapatkan kecurigaan COVID-

19. 

f. APD dirobek dahulu sebelum dibuang dengan menggunakan sarung 

tangan. 

 

3.2 Pemeriksaan Pasien T.H.T.K.L di Ruang Rawat Inap 

1. Menangguhkan perawatan pasien yang tidak bersifat emergensi. 

2. Seluruh pasien dilakukan pengukuran suhu badan dengan menggunakan 

teermometer tembak (infra merah) sebanyak 2 (dua) kali sehari. 

3. Dilakukan anamnesis untuk skrining COVID-19 pada pasien dan penunggu 

pasien. 

4. Seluruh pasien dan penunggunya diberikan masker bedah. 

5. Tanda- tanda vital dimonitor setiap 4 (empat) jam. 

6. Penunggu pasien hanya dibolehkan berjumlah 1 (satu) orang. 

7. Buku status rawat/rekam medik tidak dibawa ke dalam ruang perawatan. 

 

3.3 Pelaksanaan Tindakan Operasi yang Berhubungan dengan Pernapasan 

1. Operasi elektif yang berhubungan dengan pernapasan ditunda. 

2. Operasi yang bersifat emergensi hanya dikerjakan oleh 1 (satu) orang staf 

dan 1 (satu) tenaga medis. 

3. Fasilitas kesehatan harus menyediakan APD yang memenuhi syarat 

perlindungan terhadap kontak, droplet, dan airborne. 

4. Sebelum melakukan prosedur di bagian jalan napas, harap diperhatikan hal-

hal sebagai berikut: 

a. Tindakan dilakukan di ruangan isolasi atau ruangan khusus pada suspek 

dan konfirmasi COVID-19. 

b. Pada pasien biasa, ruangan berventilasi cukup yaitu sarana yang 

dilengkapi ventilasi mekanik, minimal terjadi 6 sampai 12 kali 

pertukaran udara setiap jam dan setidaknya 160 liter/detik/pasien di 

sarana dengan ventilasi alamiah. 
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c. Lakukan anamnesis skrining COVID-19 bila positif lakukan sesuai 

prosedur yang berlaku. 

d. Memakai APD: 

• Memakai penutup kepala/nurse cap. 

• Memakai respirator partikulat seperti N95 sertifikasi NIOSH, EAU 

FFP2, atau setara. Ketika mengenakan respirator partikulat 

disposable, periksa selalu kerapatannya (fit tes). 

• Memakai pelindung mata (yaitu goggle atau pelindung wajah). 

• Memakai gown sesuai rekomendasi FDA ANSI/AAMI PB70 level 3 

atau 4. 

• Memakai apron kedap air agar cairan tidak menembus gown. 

• Memakai sarung tangan ganda.  

• Petugas medis harus terlatih dalam prosedur memakai dan melepas 

APD. 

e. Gunakan closed suction. 

f. Membatasi jumlah orang yang berada di ruang operasi sesuai jumlah 

minimum yang diperlukan untuk memberikan perawatan pasien. 

g. Sebelum masuk ke ruang operasi, pastikan instrumen operasi telah tersedia 

dan lengkap. 

h. Gunakan penutup sekali pakai untuk melindungi peralatan lain yang ada di 

ruang operasi untuk mencegah kontaminasi droplet. 

i. Semua peralatan operasi yang telah digunakan harus menjalani prosedur 

dekontaminasi dan desinfeksi sesuai prosedur yang berlaku 

j. Setelah tindakan selesai, lepaskan lapisan terluar sarung tangan untuk 

mencegah kontaminasi ke tempat lain. 

k. Lakukan pelepasan APD sesuai prosedur (hingga mandi) dengan sangat 

teliti dan hati-hati. 

l. Setelah melepas APD, cuci tangan kembali sebelum menyentuh bagian 

tubuh lainnya. 

 

3.4 Protokol Dokter Spesialis T.H.T.K.L bila Mendapatkan Kecurigaan 

COVID-19 

a. Anamnesis 

a. Dilakukan skrining dengan mengisi formulir/check list. Bila prosedur 

dari Rumah Sakit mengharuskan Dokter Spesialis T.H.T.K.L untuk 

melakukan pemeriksaan, lanjutkan ke poin no. 2. Bila tidak, rujuk ke 

Dokter Spesialis Paru/Anak. 

b. Apabila ditemukan minimal 1 gejala dan 1 faktor risiko, pasien 

diberikan masker bedah. 
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c. Petugas medis menggunakan APD yang terdiri dari: masker N95, 

penutup kepala/nurse cap, gown sesuai rekomendasi FDA 

ANSI/AAMI PB70 level 1 atau 2, sarung tangan, dan penutup mata. 

b. Pemeriksaan 

a. Lakukan pemeriksaan fisik yang teliti (pemeriksaan status lokalis 

telinga, hidung, dan tenggorok). 

b. Lakukan pemeriksaan laboratorium lengkap dan rontgen thoraks PA. 

c. Bila kedua hasilnya pemeriksaan normal, pasien diberikan simtomatik 

dan beristirahat di rumah. 

d. Bila hasil positif leukopenia tetapi rontgen thoraks normal, dapat 

dicurigai viral dan dimasukkan dalam kategori ODP: 

• Terapi sesuai dengan keluhan (rawat jalan). 

• Edukasi pasien untuk melakukan self-isolated selama 14 hari di 

rumah (wajib). 

• Konsul ke Dokter Spesialis Paru/Anak. 

• Dilakukan pengambilan spesimen pada hari ke-1 dan hari ke-2.  

• Lapor kepada tim COVID-19 yang ada di Rumah Sakit untuk 

pencatatan data. 

• Dipantau secara berkala untuk mengevaluasi adanya perburukan 

gejala selama 14 hari. 

• Bila hasil pemeriksaan menunjukkan positif atau apabila dalam 

pemantauan berkembang memenuhi kriteria PDP dalam 14 hari 

maka pasien dirujuk ke RS Rujukan untuk tatalaksana lebih lanjut 

dengan menggunakan ambulance yang berisi 2 orang petugas 

(supir dan perawat) dengan menggunakan APD lengkap. 

e. Bila hasil laboratorium menunjukkan leukopenia dan rontgen positif 

pneumonia, masuk dalam kategori PDP: 

• Pasien dipindahkan ke ruang isolasi. 

• Petugas medis memakai APD lengkap yang terdiri dari: masker 

N95, penutup kepala/nurse cap, gown sesuai rekomendasi FDA 

ANSI/AAMI PB70 level 3 atau 4, sarung tangan, pelindung wajah, 

dan sepatu boots/shoes cover. 

• Konsul ke Dokter Spesialis Paru/Spesialis Anak. 

• Bila terjadi gagal napas, konsul Dokter Spesialis Anestesi. 

• Segera lapor kepada tim COVID-19 di Rumah Sakit untuk 

dilakukan pencatatan data. 

• Dilakukan pengambilan spesimen dan CT Scan paru.  

• Terapi sesuai dengan Dokter Spesialis Paru/Spesialis Anak. 
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• Rujuk ke Rumah Sakit rujukan nasional untuk tatalaksana lebih 

lanjut dengan menggunakan ambulance yang berisi 2 orang 

petugas (supir dan perawat) dengan menggunakan APD lengkap. 

f. Bila laboratorium menunjukkan leukositosis: 

• Lakukan pemberian terapi dengan antibiotika selama 5 (lima) hari. 

• Bila setelah terapi gejala tidak membaik atau menjadi bertambah 

berat dengan disertai sesak napas berat, dilakukan pemeriksaan 

laboratorium rutin dan rontgen thoraks PA ulang. 

• Bila hasil leukosit menunjukkan penurunan tetapi didapatkan hasil 

pemeriksaan rontgen pneumonia, maka dilakukan pengambilan 

specimen dan CT Scan paru.  

• Konsul ke Dokter Spesialis Paru/Spesialis Anak. 

• Bila terjadi gagal napas, konsul Dokter Spesialis Anestesi. 

• Segera lapor kepada tim COVID-19 di Rumah Sakit untuk 

dilakukan pencatatan data. 

• Terapi sesuai dengan Dokter Spesialis Paru/Spesialis Anak. 

• Rujuk ke Rumah Sakit rujukan nasional untuk tatalaksana lebih 

lanjut dengan menggunakan ambulance yang berisi 2 orang 

petugas (supir dan perawat) dengan menggunakan APD lengkap. 

Hasil pemeriksan laboratorium yang menunjukkan positif COVID-19 selain positif 

pada pemeriksaan spesimen: 

a. Limfositopenia, berhubungan dengan derajat keparahan penyakit (< 1500), 

b. Trombositopenia,  

c. Leukopenia. 

 

3.5 Protokol Pengambilan Swab Nasofaring dan Orofaring  

1. Selalu mencuci tangan dengan menggunakan sabun/desinfektan 

SEBELUM dan SESUDAH tindakan. 

2. Menggunakan APD lengkap dengan menggunakan masker minimal N95. 

3. Persiapkan cryotube yang berisi 1,5 ml media transport virus (Hanks BSS 

+ Antibiotika), dapat juga digunakan VTM komersil yang siap pakai 

(pabrikan). 

4. Berikan label yang berisi Nama Pasien dan Kode Nomer Spesimen. Jika 

label bernomer tidak tersedia maka Penamaan menggunakan 

Marker/Pulpen pada bagian berwarna putih di dinding cryotube. (Jangan 

gunakan Medium Hanks telah berubah warna menjadi Kuning). 
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5. Gunakan swab yang terbuat dari dacron/ rayon steril dengan tangkai plastik 

atau jenis Flocked Swab {tangkai  lebih lentur). Jangan menggunakan swab 

kapas atau swab yang mengandung Calcium Alginat atau Swab kapas 

dengan tangkai kayu, karena mungkin mengandung substansi yang dapat 

rnenghambat proses inaktifasi virus dan dapat menghambat proses 

pemeriksaan secara molekuler. 

6. Pastikan tidak ada obstruksi (hambatan pada lubang hidung). 

7. Masukkan secara perlahan swab ke dalam salah satu hidung, Pastikan posisi 

swab pada septum bawah hidung. 

8. Masukkan swab secara perlahan-lahan ke bagian nasofaring. 

9. Swab kemudian dilakukan gerak memutar secara perlahan. 

10. Langsung lakukan hal yang sama pada bagian hidung sebelahnya.  

11. Kemudian masukkan sesegera mungkin ke dalam cryotube yang berisi 

VTM. 

12. Putuskan tangkai plastik di daerah mulut cryotube agar cryotube dapat 

ditutup dengan rapat. 

13. Pastikan label kode spesimen sesuai dengan kode yang ada di 

formulir/Kuesioner. 

14. Cryotube kemudian dililit parafilm dan masukkan ke dalam Plastik Klip. 

Jika ada lebih dari 1 pasien, maka Plastik Klip dibedakan/terpisah. Untuk 

menghindari kontaminasi silang. 

15. Simpan dalam suhu 4-8oC sebelum dikirim. Jangan dibekukan dalam 

Freezer. 
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Tempat pemeriksaan COVID-19 lainnya adalah: 

1. Mikrobiologi FKUI Jakarta: 

a. Menerima paket pemeriksaan ISPA termasuk Realtime PCR COVID-19 untuk pasien 

skrining dengan surat pengantar dari dokter, tetapi bukan untuk ODP dan PDP.  

b. Jadwal setiap hari kerja, jam 13.00-15.00 dengan perjanjian sebelumnya. 

c. Bisa menerima sampel kiriman yang diambil di Rumah Sakit sesuai kriteria (a) 

d. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Ibu Mariana/Bapak Toyo, Telp (021) 

3160491-2 

2. Lembaga Biologi Molekuler Eijkman Jakarta: 

Untuk tenaga kesehatan memerlukan: 

a. Formulir pemerikaan Coronavirus (Isinya tanda dan gejala COVID-19) 

b. Surat pengantar pemeriksaan dari dokter yang memeriksa. Tidak wajib pemeriksaan 

labotorium dan rontgen thoraks. 

c. Mengambil Viral Transport Media (VTM) dari Eijkman 

d. Dokter yang melakukan mengambil specimen dan diberikan ke Eijkman beserta formulir 

e. Hasil dapat diambil dalam 1 hari 

Untuk masyarakat umum: 

a. LBM Eijkman hanya menerima sampel yang berasal/dikirimkan dari Fasyankes 

berdasarkan rujukan Tenaga Kesehatan/Nakes. 

b. Nakes melengkapi Surat Pengantar Permintaan untuk Pemeriksaan Virus Corona (SARS-

CoV2). 

c. Nakes mengisi Formulir Permintaan Uji Laboratorium untuk Deteksi Virus dengan 

mencantumkan data klinis. 

d. Pasien mengisi lembar persetujuan pasien 

Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi Eijkman Institute: (021) 3917131; 082235725609 
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