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Tujuan Pembelajaran

• Triage pasien covid dan tata cara merujuk pasien covid 19 ke
fasyankes dengan ambulans.
• Tata cara merujuk pasien covid 19

• Melakukan rujukan pasien dengan COVID19,  
• Tata laksana merujuk pasien yang sesuai

• Teknis menghubungi rumah sakit rujukan terutama untuk pasien COVID 
19

• Triage pasien COVID 19 
• Bagaimana melakukan triage pasien COVID 19 sebelum dilakukan

transportasi dengan ambulance.



Know Your Gun

• Sumber Daya
• Manusia
• Alat
• Alur Rujukan

• Tujuan Rujukan
• RS Khusus Covid
• RS Umum



Triase



Triage

• Proses pemilahan pasien berdasarkan tingkat kegawat daruratan

• Gawat Darurat adalah keadaan klinis yang membutuhkan tindakan
medis segera untuk penyelamatan nyawa dan pencegahan kecacatan
(Permenkes RI No. 47 tahun 2018).

• Prinsip triase diberlakukan sistem prioritas yaitu
penentuan/penyeleksian mana yang harus di dahulukan mengenai
penanganan yang mengacu pada tingkat ancaman jiwa yang timbul
berdasarkan (Permenkes RI No. 47 tahun 2018):



Triage

• Merah (Emergency)
• Gawat dan Darurat:  prioritas pertama, mengancam jiwa yang kemungkinan

besar dapat hidup bila ditolong segera. 

• Kuning (Urgency)
• Gawat tidak Darurat: prioritas kedua, pasien memerlukan tindakan defenitif

tidak ada ancaman jiwa segera. 

• Hijau (False Emergency)
• Tidak Gawat dan Darurat: prioritas ketiga, pasien dapat berjalan dan 

menolong diri sendiri atau mencari pertolongan. 

• Hitam
• Meninggal Dunia







Contoh Wisma Haji



ALUR PASIEN DEWASA IGD 
(PROBABLE COVID-19) 

PASIEN DEWASA 
• DEMAM?
• SESAK?

ISOLASI

NON 
ISOLASI TIDAK

1 YA

ANAMNESIS
USAHA NAPAS (WORK OF BREATHING) 

SPO2

ANAMNESIS
A.M.P.L

(Allergy, Medication, Past Illness, 
Last Meal)

USAHA NAPAS (WOB) MENINGKAT 
• RR > 35
• MENGGUNAKAN OTOT BANTUAN 

NAPAS (INTERCOSTAL / SCM )

SPO2 > 96 DAN
USAHA NAPAS NORMAL

SPO2 < 96 ATAU
USAHA NAPAS MENINGKAT

KASUS RINGAN KASUS SEDANG / BERAT



Alur Pasien Masuk ke RS

Datang
Sendiri

Melalui
Rujukan FKTP

Registrasi
Online

Screening



Pilihan Tatalaksana

ISOMAN RAWAT





Merujuk ke Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut (FKRTL)/ RS

Rujukan Covid sesuai dengan kasus dan sistem rujukan yang telah

ditetapkan oleh Dinas Kesehatan daerah kabupaten/kota sesuai peraturan

yang berlaku.

Merujuk



Prosedur pelayanan rujukan:

a.Mendapat persetujuan dari pasien dan/atau keluarganya.

b.Melakukan pertolongan pertama atau stabilisasi pra rujukan, sesuai
indikasi pasien.

c.Melakukan komunikasi dengan penerima rujukan melalui aplikasi SISRUTE
(https://sisrute.kemkes.go.id/) dan memastikan bahwa penerima rujukan
dapat menerima (tersedia sarana dan prasarana serta kompetensi dan
tersedia tenaga kesehatan). Rujukan suspek/konfirmasi melalui SISRUTE.



a.Membuat surat pengantar rujukan dan resume medis rangkap dua.

b.Transportasi untuk rujukan dengan ambulans. Rujukan dilaksanakan
dengan menerapkan PPI, termasuk desinfeksi ambulans.

c.Pasien yang memerlukan pengawasan medis terus menerus didampingi
oleh tenaga Kesehatan yang kompeten.

d.Pemantauan kondisi pasien, rujukan dan rujuk balik ke puskesmas di

wilayah RS lapangan/darurat covid-19, terkait surveilans pasien maupun
kebutuhan observasi selanjutnya setelah perawatan di FKRTL.
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