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Covid -19 adalah jenis baru dari corona virus yang 
merupakan keluarga besar virus penyebab                  
penyakit mulai dari flu biasa hingga penyakit yang 
lebih parah seperti Middle East Respiratory                
Syndrome (MERS-CoV) dan Severe Acute                       
Respiratory Syndrome (SARS-CoV).
MasaMasa inkubasi  coronavirus COVID-19,               
diperkirakan antara 1 hari sampai 14 hari. Menurut 
Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) kebanyakan 
orang mulai menunjukkan gejala sekitar lima hari 
setelah terinfeksi.
PenularanPenularan virus Covid-19 adalah melalui cairan 
kecil berupa droplet dari orang yang terinfeksi 
melalui media udara maupun permukaan benda. 
Berikut adalah beberapa cara pencegahan                        
terhadap penularan virus ini : 

1. Menjaga kebersihan lingkungan;
2.2. Menjaga kebersihan tangan dengan mencuci 
tangan menggunakan air dan sabun cair serta bilas 
setidaknya 20 detik, lalu keringkan dengan handuk 
atau kertas kering;
3.3. Menutup mulut dan hidung dengan masker anti 
virus dan bakteri bagi orang sakit dan orang dalam 
pemulihan untuk menghindari penularan penyakit 
yang ditularkan melalui udara;
4. Meningkatkan daya tahan tubuh dengan             
olahragam, makan makanan sehat, dan istirahat 
cukup; dan 
5.5. Melaporkan kepada instansi terkait setiap kasus/ 
yang patut diduga kasus pneumonia berat (infeksi 
virus Covid-19) di sekitar kita termasuk diri sendiri.

Lindungi diri kita dan keluarga dengan pola hidup 
bersih dan sehat.
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Tindakan
pencegahan
virus corona

Pencegahan Penularan Virus Covid-19 (Corona) ditempat kerja oleh WHO 

• Pastikan tempat kerja bersih ( meja, kursi, telepon, komputer, dll)
• Bersihkan tangan secara teratur dengan mencuci tangan 
• Gunakan masker secara bijak di tempat keramaian
• Jangan sentuh mata, hidung, dan mulut dengan tangan yang tidak bersih 
• Hindari perjalanan menuju negara atau kota yang terdampak virus Covid-19
•• Segera periksakan diri anda apabila mengalami gejala flu disertai demam apabila
  di area kegiatan, sudah terindikasi atas virus Covid-19.
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