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PENGANTAR 

 

Hidup adalah pilihan, apakah memilih HIDUP positif atau negative, terpulang 

kepada diri masing-masing. Ketika rumah Anda dikelilingi harimau, apakah 

Anda akan memilih dirumah atau keluar?. Itu adalah pilihan masing-masing. 

Kondisi dunia yang diliputi wabah atau epidemi virus corona (Covid-19) 

membuat orang menentukan pilihan. Apakah akan terpapar atau tidak. 

Apakah ingin menghindarinya atau tidak. Itu semua adalah pilihan. Manusia 

yang berpikir akan membuat pilihan positif. 

Pilihan positif dalam hidup adalah menjalani hidup sehat. Pertanyaanya, 

bagaimana hidup sehat dengan kondisi sekarang dimana virus corona (Covid-

19)  ada dimana-mana?.  

Cara terbaik untuk mencegah dan memperlambat penularan adalah 

memahami dengan baik tentang virus COVID-19. Mulailah mengenal dan 

memahami yang dihadapi, selanjutnya berpikir (menambah wawasan) untuk 

menghadapinya dan terakhir adalah bertindak atau berperilaku yang tepat. 

Panduan ini secara singkat akan memandu Anda agar tetap menjaga hidup 

Anda sendiri & keluarga.  
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Apa itu Virus Corona (Covid-19) 

 

Coronavirus atau severe acute respiratory syndrome 

coronavirus 2 (SARS-2) adalah kumpulan virus SARS-CoV2 

yang bisa menginfeksi system pernapasan, pneumonia akut 

(infeksi paru-paru level parah), sampai kematian.   

Penyakit coronavirus (COVID-19) adalah penyakit menular 

yang disebabkan oleh coronavirus yang baru ditemukan 

Penyakit karena infeksi virus corona disebut COVID-19. 

Virus ini bisa menyerang siapa saja, bayi, anak-anak, orang 

dewasa, langsia, ibu hamil, maupun ibu menyusui. 
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Bagaimana penularannya? 

Coronavirus menyebar terutama melalui tetesan air liur atau 

keluar dari hidung ketika orang yang terinfeksi dan batuk 

atau bersin, selain itu dapat tertular melalui; 

1. Tidak segaja menghirup percikan ludah, batuk dan bersin 

penderita Covid-19 

2. Memegang mata, hidung, atau mulut tanpa mencuci 

tangan setelah menyentuh benda yang terdapat virus 

corona (sulit dideteksi) 

3. Kontak jarak dekat dengan penderita Covid-19, misalnya 

bersentuhan atau berjabat tangan. 
 

Jadi penting bagi Anda untuk juga berlatih etiket pernapasan (misalnya, 

dengan batuk pada siku yang tertekuk, menutup mulut saat batuk). 

Penelitian menunjukkan gejala Covid-19 muncul dalam waktu 2 hari 

sampai 2 minggu setelah terpapar. 
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Seberapa besar resiko saya terkena? 

Sebagian besar lokasi, risiko terkena COVID-19 masih rendah. 

Kota atau daerah di mana penyakit ini menyebar maka yang tinggal 

di, atau mengunjungi daerah-daerah ini risiko terkena COVID-19 

lebih tinggi. 

 

Bisakah terinfeksi COVID-19 dari hewan? 

Walaupun ada satu contoh anjing yang terinfeksi di Hong Kong, 

sampai saat ini, tidak ada bukti bahwa seekor anjing, kucing, atau 

hewan peliharaan apa pun dapat menularkan COVID-19.  

COVID-19 terutama menyebar melalui tetesan yang dihasilkan 

ketika orang yang terinfeksi batuk, bersin, atau berbicara. Untuk 

melindungi diri Anda, bersihkan tangan Anda secara teratur dan 

menyeluruh. 
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Gejala Covid-19 

Ada tiga gejala khusus yang menandakan terinfeksi virus 
corona. 

1. Demam (suhu tubuh di atas 38 derajat celcius) 

2. Batuk kering 

3. Sesak Napas 

Gejala umum; seperti flu, seperti demam, pilek, batuk, sakit 

tenggorokan, dan sakit kepala; atau gejala penyakit infeksi 

pernapasan berat, seperti demam tinggi, batuk berdahak 

bahkan berdarah, sesak napas, dan nyeri dada. 

Beberapa orang mungkin mengalami sakit dan nyeri, hidung tersumbat, pilek, sakit 

tenggorokan atau diare. Gejala-gejala ini biasanya ringan dan mulai secara 

bertahap. Beberapa orang menjadi terinfeksi tetapi tidak mengembangkan gejala 

apa pun dan merasa tidak enak badan. Kebanyakan orang (sekitar 80%) pulih dari 

penyakit tanpa perlu perawatan khusus. Sekitar 1 dari setiap 6 orang yang terpapar 

COVID-19 sakit parah dan mengalami kesulitan bernapas. Orang yang lebih tua, dan 

mereka yang memiliki masalah medis yang mendasari seperti tekanan darah tinggi, 

masalah jantung atau diabetes, lebih mungkin untuk mengalami penyakit serius.  
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Bagaimana mencegahnya? 

1. Cuci tangan Anda sesering mungkin 

Secara teratur dan menyeluruh bersihkan tangan Anda dengan gosok berbasis alkohol 

atau cuci dengan sabun dan air. Mengapa? Mencuci tangan dengan sabun dan air atau 

menggunakan gosok tangan berbasis alkohol membunuh virus yang mungkin ada di 

tangan Anda. 

2. Pertahankan jarak sosial 

Pertahankan jarak setidaknya 1 meter (3 kaki) antara Anda dan siapa saja yang batuk 

atau bersin. Mengapa? Ketika seseorang batuk atau bersin, mereka menyemprotkan 

tetesan cairan kecil dari hidung atau mulut mereka yang mungkin mengandung virus. 

Jika Anda terlalu dekat, Anda bisa menghirup tetesan air, termasuk virus COVID-19 jika 

orang tersebut menderita batuk. 

3. Hindari menyentuh mata, hidung dan mulut 

Mengapa? Tangan menyentuh banyak permukaan dan dapat terpapar virus. Setelah 

terkontaminasi, tangan dapat memindahkan virus ke mata, hidung, atau mulut Anda. 

Dari sana, virus bisa masuk ke tubuh Anda dan bisa membuat Anda sakit. 

4. Menjaga kebersihan pernafasan 

Pastikan Anda, dan orang-orang di sekitar Anda, mengikuti kebersihan pernapasan 

yang baik. Ini berarti menutupi mulut dan hidung Anda dengan siku atau jaringan yang 

tertekuk saat Anda batuk atau bersin. Kemudian segera buang tisu bekas. 
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Kok banyak istilah baru, maknanya? 

1. Self- distancing 
Isolasi diri sendiri atau tinggal dirumah 

2. Social distancing  
Tidak berada dikeramaian, tidak berinteraksi dengan orang lain atau 
menjaga jarak lebih dari 1 meter 

3. Pshycal distancing 
Tidak bersentuhan dengan orang lain selain keluarga dalam rumah  

4. Work From Home (WFH) 
Bekerja, belajar dan beribdah dirumah 

5. Lockdown 
Terkunci/tidak diizinkan keluar dirumah atau daerah tempat tinggal 

6. ODP (Orang Dalam Pemantauan) 
Orang yang dipantau karena beresal dari daerah terinfeksi Corona 

7. PDP (Pasien Dalam Pemantauan) 
Orang ODP sakit flu, deman yang mengarah pada Covid-19 

8. Suspect 
PDP yang kontak/berinteraksi dengan orang yang dikonfirmasi Covid-19.  
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Bagaimana mengobatinya? 

 

Saat ini, tidak ada Vaksin dan tidak ada obat antivirus 

khusus untuk mencegah atau mengobati COVID-2019.  

Namun, mereka yang terkena harus mendapatkan 

perawatan untuk meredakan gejala.  

Sebagian besar pasien pulih berkat perawatan suportif. 

Kemungkinan vaksin dan beberapa obat tertentu sedang 

diselidiki dan uji klinis. WHO sedang mengoordinasikan 

upaya untuk mengembangkan vaksin dan obat-obatan untuk 

mencegah dan mengobati COVID-19. 

 Menjaga diri sendiri dan keluarga jauh lebih utama. 
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Kapan harus ke dokter? 

 

Jika Anda mengalami demam, batuk, dan kesulitan 

bernapas, cari perawatan medis sejak dini.  

Perhatikan petunjuk berikut; 

1. Segera ke dokter bila Anda mengalami gejala infeksi virus Corona 

(COVID-19) seperti demam lebih 38 derajat, batuk, dan sesak 

napas terutama jika gejala muncul 2 minggu setelah kembali dari 

daerah yang memiliki kasus COVID-19 atau berinteraksi dengan 

penderita infeksi virus Corona. Cari bantuan medis dengan 

hubungi terlebih dahulu.  

2. Cukup tinggal di rumah selama 14 hari dan membatasi kontak 

dengan orang lain apabila Anda mungkin terpapar virus Corona 

namun tidak mengalami gejala apa pun, Anda tidak perlu pergi ke 

rumah sakit untuk memeriksakan diri 

3. Tetap di rumah jika Anda merasa tidak sehat.  

4. Ikuti instruksi pemerintah.  
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Kenapa 14 hari di rumah? 

 

Bekerja, belajar, beribadah dirumah atau Work From Home 
(WFH) karena: 

a.  14 hari adalah waktu inkubasi virus corona (Waktu sejak 

masuk penyakit hingga menunjukkan gejala & menular) 

b.  14 hari mampu menghentikan laju penularan 

c.  14 waktu untuk saling pantau agar tidak saling menulari 

 

Analogi sederhana; jika seseorang tinggal dirumah 14 hari tetapi di hari ke 5 dia jalan-jalan 

dan tertular, maka kemungkinan tidak menunjukkan gejala tetapi sudah membawa virus, 

akhirnya tinggal dirumah 14 hari tak berguna karena bisa menulari orang lain. 
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Kenapa ada yang positif covid-19 oke-oke saja? 

 

Virus corona senang pada tubuh manusia karena hangat dan 

lembab tetapi karena virus maka bisa merusak sel-sel tubuh 

yang berujung sakit. 

Pada dasarnya seseorang bisa sembuh sendiri jika memiliki 

daya tahan tubuh. 

Diduga orang yang memiliki im 

unitas, daya tahan atau kekebalan tubuh yang baik akan 

terhindar dari virus corona atau mungkin terpapar (positif) 

tetapi kondisinya tidak bermasalah atau tidak sakit 
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Haruskah saya khawatir ? 

 

Penyakit akibat infeksi COVID-19 umumnya ringan, terutama 

untuk anak-anak dan orang dewasa.  Namun, itu dapat 

menyebabkan penyakit serius. 

Sekitar 1 dari setiap 5 orang yang tertular membutuhkan 

perawatan di rumah sakit. Oleh karena itu sangat normal 

bagi orang untuk khawatir tentang bagaimana wabah 

COVID-19 akan mempengaruhi mereka dan orang yang 

mereka cintai. 

Penting untuk menyalurkan keprihatinan dengan tindakan 

untuk melindungi diri kita sendiri, keluarga, dan komunitas 

Anda.  
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Bagaimana menjaga imun atau kekebalan tubuh ? 

 

1. Makan makanan bergisi dan teratur  

 

2. Minum Suplemen vitamin 

 

3. Olahraga 

 

4. Cukup istirahat 

 

5. Sehat mental 

 

Diuraikan sebagai berikut; 
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A. Makan makanan bergisi dan teratur  

 

Makanan yang berkonstribusi 

terhadap imun tubuh adalah buah 

jeruk, , bawang, brokoli, jahe, ikan 

berlemak (salmon,tuna, sarden), Paprika, bayam, 

yogurt, kacang-kacangan, papaya.  

  

Kalau tidak memiliki pilihan maka 

makanlah makanan secukupnya 

dan secara teratur.  

 

Makan sebelum lapar dan berhenti sebelum kenyang 

adalah cara paling positif 
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B. Minum suplemen vitamin 

 
Anda harus tahu dulu bahwa penyakit yang disebabkan oleh virus, bisa sembuh 

dengan sendirinya.  

Suplemen berupa vitamin itu, ditujukan untuk yang kekurangan mikronutrien. Jadi 

kan nutrisi ada dua ya, makronutrien dan mikronutrien. Nah, mikronutrien itu artinya 

zat gizi yang dibutuhkan tubuh tidak banyak tapi esensial atau penting untuk tubuh 

dan itu disediakan dalam suplemen vitamin. 

Vitamin yang direkomendasikan untuk meningkatkan imun tubuh antara lain; 

1.  Vitamin C 

Vitamin C paling dikenal sebagai penguat sistem kekebalan tubuh. Kekurangan 

vitamin C tubuh menjadi rentan sakit. 

Kalau tidak ada suplemen ini maka makanan yang kaya vitamin C seperti jeruk, 

stroberi, paprika, bayam, kangkung, dan brokoli. 

2. Vitamin B6 

Vitamin ini berperan penting untuk mendukung reaksi biokimia dalam sistem 

kekebalan tubuh. 

Kalau tidak ada suplemen ini  maka makanan yang kaya akan vitamin B6 di 

antaranya ayam, salmon, dan tuna. Vitamin ini juga ditemukan dalam banyak 

sayuran hijau seperti buncis. 

3. Vitamin E 

Vitamin satu ini memiliki sifat antioksidan yang kuat. Antioksidan berfungsi 

melindungi tubuh dari paparan radikal bebas dan infeksi. 

Kalau tidak ada suplemen ini  maka makanan yang mengandung vitamin E 

umumnya terkandung pada kacang-kacangan, biji-bijian, dan bayam.  
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C. Olahraga  

Pada sebuah riset ditemukan tikus yang jalan santai selama 30 menit, 

beberapa minggu, ternyata memiliki kesempatan bertahan hidup dari infeksi 

virus ketimbang yang tidak bergerak. Olahraga dapat meningkatkan sistem 

kekebalan tubuh yang penting agar tubuh tidak rentan terkena penyakit 

seperti Covid-19 karena akan memunculkan hormon endorfin yang akan 

membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh kita, 

Disarankan untuk rutin berolahraga selama 30 menit setiap hari dalam 

intensitas ringan hingga sedang 

Salah satu olahraga yang murah dan mudah untuk dilakukan adalah berjalan 

kaki atau Olahraga ringan sendiri seperti "stretching" atau peregangan otot, 

senam dan yoga 

Ikatan Psikologi Olahraga mengimbau, agar tetap melakukan olahraga ringan 

di rumah atau tempat tinggal sendiri tanpa harus berkerumun atau berkumpul 

dengan sejumlah orang.  
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D. Cukup Istirahat 

Istirahat yang cukup dapat dilakukan dengan tidur teratur. 

Kurang tidur dapat menurunkan imunitas tubuh. Penting 

untuk mencukupi kebutuhan tidur sesuai dengan usia Anda.  

Adapun kebutuhan tidur setiap hari adalah; 

1. Anak-anak dan remaja sekitar 9 sd 10 jam 

2. Dewasa sekitar 7 sd 8 jam. 

Jika Anda anak-anak atau remaja dan rata-rata tidur jam 

10 malam dan bangun jam 5 subuh maka waktu tidur Anda 

baru sekitar 7 jam. Menutupi 2 jam maka wajib tidur siang 

sekitar 2 jam sehingga cukup 9 sd 10 jam. 

Implikasi ini juga penting buat Anda yang belajar 

dirumah adalah menjaga kondisi dalam belajar. 

Usahakan belajar sekitar 1 jam dan istirahat sejenak 

kemudian lanjutkan lagi. 
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E. Sehat mental 

Dalam kajian Biologis dan psikologis tentang Kekebalan Tubuh (imunitas) 

factor penting adalah kesehatan mental yang meliputi tingkat ketakutan, 

kecemasan, stress dan depresi yang berpengaruh besar. 

Yang paling mudah dialami adalah Stress. 

Apa hubungannya stress dengan imun (kekebalan) tubuh? 

Segerstrom & Miller (2004) menemukan bhw stress memiliki 2 efek pada 

manusia, 1) Meningatkan kekebalan tubuh, dan 2) Sumber pemicu penyakit. 

Jika seseorang stress maka tubuh memproduksi SITOKIN yang berperan 

kritis untuk meningkatkan kekebalan tetapi jika berlebihan atau tidak teratur 

maka menjadi sumber peradangan dan kerusakan jaringan tubuh (pemicu 

penyakit) dan ini rawan bagi bakteri dan Virus termasuk Corona . 

Masalahnya, yang mana stress yang baik dan merusak? 

Ada 2 jenis stress: 
1) STRES AKUT (singkat), yaitu stress yang berlangsung kurang dari 100 
menit (Kira-kira estimasi 1 jam 30 menit) 
2) STRES KRONIS (berlangsung lama), yaitu stress yang lebih dari 100 
menit (Kira-kira estimasi sekitar 2 jam) 
 
Stres akut ini diyakini berfungsi meningkatkan kekebalan tubuh tetapi stres 
kronis justru menjadi sumber penyakit. 
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Masalahnya, bagaimana agar tidak mengalami stress kronis! 

Caranya sederhana, jika merasa ada beban dalam bekerja atau belajar dan 

lebih dari 1 jam, hentikanlah aktifitas itu sejenak. Anda bisa mengalihkan 

pikiran ketempat lain, mungkin tidur sejenak, atau melakukan relaksasi. 

Bagaimana melakukan relaksasi! 

RELAKSASI singkat bisa dengan mengencangkan semua otot tubuh dan 

kemudian merilekskan dan merasakan bagian tubuh yang rileks tersebut. 

Tetapi yang direkomendasikan adalah melakukan relaksasi pernapasan. 

RELAKSASI PERNAPAN (Deep Breathing) yang baik adalah pernapasan 

diafragma atau pernapasan perut 

Prosedurnya;  

Jika Anda baring maka tempatkan tangan kanan di dada, tangan kiri diperut.Tarik napas 

melalui mulut (3 detik), tahan diperut agak lama (5 detik), keluarkan melalui mulut lebih 

lama lagi seperti meniup seruling (7 detik). Ingat, jika tangan kanan bergerak berarti 

pernapasan dada dan itu kurang tepat. 

Jika Anda duduk, maka tempatkan tangan di pangkuan dan selanjutnya melakukan 

pernapasan seperti di atas, jika bahu anda bergerak maka bukan pernapasan perut 

Pernapasan ini butuh latihan. Ulangi dengan mata terpejam selama 5 sd 10 menit. 
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