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PENGERTIAN Sistem yang mengatur tentang pelayanan pada pasien yang 
menderita penyakit menular / tersangka penyakit menular. 

TUJUAN Agar pasien gawat darurat dengan sebab penyakit menular tidak 

menularkan penyakitnya kepaa pasien lain dan atau petugas. 

KEBIJAKAN 1. Tersedia ruang isolasi di IGD 

2. Tersedia alat pelindung diri (APD) untuk pasien dan petugas IGD. 

 

 

PROSEDUR 

 

 

1. Pasien diterima seperti pasien rutin. 

2. Pasien yang dinyatakan atau disangka berpenyakit menular 

dimasukan/ dirawat di ruang isolasi. 

3. Ruangan isolasi pintunya harus selalu ditutup. 

4. Semua yang memasuki ruangan isolasi harus memakai masker, 

pakaian khusus dan sarung tangan. 

5. Setelah menyentuh pasien dan atau menyentuh alat-alat yang 

terkontaminasi tangan harus dicuci. 

6. Keluar ruangan isolasi, masker dilepas, sarung tangan dilepas 

dan dimasukan dalam ember berisi larutan disinfektan. Pakaian 
khusus dilepas dan digantung di tempatnya kemudian tangan 

dicuci lagi. 

7. Alat-alat yang terkontaminasi dimasukan kedalam kantong 

khusus diberi label sebelum didekontaminasi dan diproses ulang. 

8. Bahan desinfektan harus selalu tersedia untuk: 

a) Merendam peralatan makan yang dipakai pasien. 

b) Merendam pakaian, seprei, sarung bantal yang telah dipakai. 



c) Desinfektan urin, feses, muntahan, cairan lendir, darah 

sebelum dibuang 

d) Merendam baskom, pispot, urinal, nierbeken dan alat lain. 

9. Bila pasien sudah meninggalkan ruangan isolasi: 

a) Alat-alat yang telah dipakai pasien harus didesinfektan ulang 

termasuk lantai dan dinding. 

b) Kasur, bantal dijemur dibawah sinar matahari. 

c) Semua peralatan dikembalikan ketempat semula setelah 

didesinfektan. Kamar dikosongkan selama 24 jam. 

10. Ruang isolasi adalah ruangan khusus untuk memisahkan 

pasien berpenyakit menular dan peralatan yang terpakai agar 

tidak terjadi penyebaran/penularan penyakit. 

Penyakit-penyakit yang membutuhkan ruang isolasi: Dipheria, 

Varicella, TBC, Hepatitis, Enteritis: Disentri, Kolera, Susp. HIV 

Aids, Susp. Flu Burung 

UNIT TERKAIT 1. IGD 

2. Rawat inap 

 

 

 

 

 

 


