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Semua Tentang Pandemi Virus Corona (COVID-19):

Pencegahan, Gejala dan Penanganan

Virus corona (COVID-19) adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus

corona yang baru ditemukan.

Sebagian besar orang yang terinfeksi virus COVID-19 akan mengalami penyakit

pernapasan ringan hingga sedang dan sembuh tanpa memerlukan perawatan khusus.

Orang yang lebih tua, dan mereka yang memiliki masalah medis mendasar seperti

penyakit kardiovaskular, diabetes, penyakit pernapasan kronis, dan kanker lebih

mungkin mengembangkan penyakit serius.

Cara terbaik untuk mencegah dan memperlambat penularan adalah mengenal dengan

baik tentang virus COVID-19, penyakit yang disebabkannya dan bagaimana

penyebarannya. Lindungi diri Anda dan orang lain dari infeksi dengan mencuci

tangan atau sering menggunakan cairan berbasis alkohol dan tidak menyentuh wajah

Anda.

Virus COVID-19 menyebar terutama melalui tetesan air liur atau keluar dari hidung

ketika orang yang terinfeksi batuk atau bersin, jadi penting bagi Anda juga berlatih

etiket pernapasan (misalnya, dengan batuk pada siku yang tertekuk).

Saat ini, tidak ada vaksin atau perawatan khusus untuk COVID-19. Namun, ada

banyak uji klinis yang sedang berlangsung mengevaluasi perawatan potensial. WHO

akan terus memberikan informasi terbaru segera setelah temuan klinis tersedia.

Bagaimana COVID-19 Menyebar?

Berikut cara virus corona menyebar dilansir dari cdc.gov dan who.int
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1. Penyebaran Orang ke Orang

Virus ini diperkirakan menyebar terutama dari orang ke orang.

- Antara orang yang bersentuhan erat satu sama lain (dalam jarak sekitar 6 kaki).

- Melalui tetesan pernapasan yang dihasilkan ketika orang yang terinfeksi batuk atau

bersin.

Tetesan ini dapat mendarat di mulut atau hidung orang-orang yang berada di dekatnya

atau mungkin terhirup ke dalam paru-paru.

2. Dapatkah seseorang menyebarkan virus tanpa sakit?

- Orang-orang dianggap paling menular ketika mereka paling bergejala (yang paling

sakit).

- Beberapa penyebaran mungkin terjadi sebelum orang menunjukkan gejala; sudah

ada laporan tentang hal ini terjadi dengan coronavirus baru ini, tetapi ini tidak

dianggap sebagai cara utama penyebaran virus.
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3. Menyebar dari Kontak dengan Permukaan atau Benda yang

Terkontaminasi

Mungkin saja seseorang bisa terinfeksi COVID-19 dengan menyentuh permukaan

atau benda yang memiliki virus di atasnya dan kemudian menyentuh mulut, hidung,

atau mata mereka sendiri, tetapi ini tidak dianggap sebagai cara utama virus

menyebar.

4. Betapa Mudahnya Virus itu Menyebar

Seberapa mudah virus menyebar dari orang ke orang dapat bervariasi. Beberapa virus

sangat menular (menyebar dengan mudah), seperti campak, sementara virus lain tidak

menyebar dengan mudah.

Faktor lain adalah apakah penyebaran berkelanjutan, menyebar terus menerus tanpa

henti. Virus yang menyebabkan COVID-19 tampaknya menyebar dengan mudah dan

berkelanjutan di komunitas (penyebaran komunitas) di beberapa wilayah geografis

yang terkena dampak.

Penyebaran komunitas berarti orang telah terinfeksi virus di suatu daerah, termasuk

beberapa yang tidak yakin bagaimana atau di mana mereka terinfeksi.

Gejala Virus Corona yang Harus Diperhatikan

Kasus penyakit coronavirus 2019 (COVID-19) yang dikonfirmasi berkisar dari gejala

ringan hingga penyakit parah dan kematian.

Gejala-gejala ini dapat muncul 2-14 hari setelah paparan (berdasarkan periode

inkubasi virus MERS-CoV).

- Demam

- Batuk

- Sesak napas



4

Jika Anda mendapatkan tanda-tanda peringatan darurat untuk COVID-19 segera

dapatkan bantuan medis.

Tanda-tanda peringatan darurat termasuk:

- Kesulitan bernafas

- Nyeri atau tekanan yang menetap di dada

- Kebingungan atau ketidakmampuan untuk bangun

- Bibir atau wajah kebiru-biruan

Daftar ini tidak termasuk semua. Silakan berkonsultasi dengan penyedia medis Anda

untuk gejala lain yang parah atau memprihatinkan.

Langkah-Langkah Perlindungan Dasar Terhadap Virus

Corona Baru

Kebanyakan orang yang terinfeksi virus corona mengalami penyakit ringan dan

sembuh, tetapi bisa lebih parah bagi orang lain. Jaga kesehatan Anda dan lindungi

orang lain dengan melakukan hal berikut seperti dilansir dari who.int:

1. Cuci Tangan Anda Sesering Mungkin

Bersihkan tangan Anda secara teratur dan menyeluruh dengan menggunakan

pembersih tangan berbasis alkohol atau cuci dengan sabun dan air.

Mencuci tangan dengan sabun dan air atau menggunakan gosok tangan berbasis

alkohol membunuh virus yang mungkin ada di tangan Anda.
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2. Pertahankan Jarak Sosial atau Social Distancing

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

atau bersin.

Pasalnya 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

Tangan menyentuh banyak permukaan dan dapat mengambil 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.
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4. Lakukan Kebersihan Pernafasan

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

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

saat Anda batuk atau bersin. Kemudian segera buang tisu bekas.

Tetesan menyebarkan virus. Dengan mengikuti kebersihan pernafasan yang baik

Anda melindungi orang-orang di sekitar Anda dari virus seperti demam, flu dan

COVID-19.

5. Jika Anda mengalami Demam, Batuk, dan Kesulitan Bernapas,

Cari Perawatan Medis Sejak Dini

Tetap di rumah jika Anda merasa tidak sehat. Jika Anda mengalami demam, batuk

dan kesulitan bernapas, cari bantuan medis dan hubungi terlebih dahulu. Ikuti arahan

otoritas kesehatan setempat.

Otoritas nasional dan lokal akan memiliki informasi terbaru tentang situasi di daerah

Anda. Menelepon terlebih dahulu akan memungkinkan penyedia layanan kesehatan

dengan cepat mengarahkan Anda ke fasilitas kesehatan yang tepat. Ini juga akan

melindungi Anda dan membantu mencegah penyebaran virus dan infeksi lainnya.

6. Tetap Terinformasi dan Ikuti Saran yang Diberikan oleh Penyedia

Layanan Kesehatan Anda

Tetap terinformasi tentang perkembangan terbaru tentang COVID-19. Ikuti saran

yang diberikan oleh penyedia layanan kesehatan, otoritas kesehatan publik nasional

dan lokal atau atasan Anda tentang cara melindungi diri sendiri dan orang lain dari

COVID-19.
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Hal ini karena Otoritas nasional dan lokal akan memiliki informasi terbaru tentang

apakah COVID-19 menyebar di daerah Anda. Mereka ditempatkan paling baik untuk

memberi nasihat tentang apa yang harus dilakukan orang di daerah Anda untuk

melindungi diri mereka sendiri.

7. Langkah-langkah Perlindungan untuk Mereka yang Mengunjungi

(14 hari terakhir) Area di mana COVID-19 Menyebar

- Ikuti panduan yang diuraikan di atas.

- Tetap di rumah jika Anda mulai merasa tidak sehat, bahkan dengan gejala ringan

seperti sakit kepala dan hidung meler, sampai Anda pulih.

Pasalnya menghindari kontak dengan orang lain dan mengunjungi fasilitas medis akan

memungkinkan fasilitas ini beroperasi lebih efektif dan membantu melindungi Anda

dan orang lain dari kemungkinan COVID-19 dan virus lainnya.

- Jika Anda mengalami demam, batuk, dan sulit bernapas, segera dapatkan saran

medis karena ini mungkin disebabkan oleh infeksi pernapasan atau kondisi serius

lainnya.

Hubungi sebelumnya dan beri tahu penyedia Anda tentang perjalanan atau bila ada

kontak dengan turis. Menelepon terlebih dahulu akan memungkinkan penyedia

layanan kesehatan Anda dengan cepat mengarahkan Anda ke fasilitas kesehatan yang

tepat. Ini juga akan membantu mencegah kemungkinan penyebaran COVID-19 dan

virus lainnya.
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Kapan Harus Menggunakan Masker

- Jika Anda sehat, Anda hanya perlu memakai masker jika Anda merawat orang yang

diduga terinfeksi 2019-nCoV.

- Kenakan masker jika Anda batuk atau bersin.

- Masker hanya efektif bila digunakan bersama dengan pembersih tangan yang

mengandung alkohol atau sabun dan air.

- Jika Anda mengenakan masker, maka Anda harus tahu cara menggunakannya dan

membuangnya dengan benar.

Cara Memakai, Menggunakan, Melepas dan Membuang Masker

- Sebelum mengenakan masker, bersihkan tangan dengan alkohol atau sabun dan air.

- Tutupi mulut dan hidung dengan masker dan pastikan tidak ada celah antara wajah

dan masker Anda.
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- Hindari menyentuh mesker saat menggunakannya; jika Anda melakukannya,

bersihkan tangan Anda dengan alkohol atau sabun dan air.

- Ganti masker dengan yang baru segera setelah lembab dan jangan gunakan kembali

masker sekali pakai.

- Untuk melepas masker: lepaskan dari belakang (jangan menyentuh bagian depan

topeng); segera buang di tempat sampah tertutup; bersihkan tangan dengan sabun atau

air berbasis alkohol.

Mempersiapkan Tempat Kerja Anda untuk Mencegah

COVID-19

Pada Januari 2020, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengumumkan wabah

penyakit virus corona baru di Provinsi Hubei, China menjadi Darurat Kesehatan

Publik untuk Kepedulian Internasional. WHO menyatakan ada risiko tinggi penyakit

virus corona 2019 (COVID-19) menyebar ke negara lain di seluruh dunia.

WHO dan otoritas kesehatan publik di seluruh dunia mengambil tindakan untuk

mengendalikan wabah COVID-19. Namun, kesuksesan jangka panjang tidak bisa

terjadi begitu saja tanpa semua bagian masyarakat kita - termasuk bisnis dan

pengusaha - berperan untuk menghentikan penyebaran penyakit ini.

Bagaimana COVID-19 Menyebar di Tempat Kerja

Ketika seseorang yang menderita COVID-19 batuk atau menghembuskan napas,

mereka melepaskan tetesan cairan yang terinfeksi. Sebagian besar tetesan jatuh pada

permukaan dan benda-benda di dekatnya - seperti meja belajar, meja atau telepon.

Orang-orang bisa terinfeksi COVID-19 dengan menyentuh permukaan atau benda

yang terkontaminasi - dan kemudian menyentuh mata, hidung atau mulut mereka.

Jika mereka berdiri dalam jarak satu meter dari seseorang dengan COVID-19, mereka

dapat terinfeksi saat bernapas di udara yang mengandung tetesan batuk atau

diembuskan oleh mereka. Dengan kata lain, COVID-19 menyebar dengan cara yang

mirip dengan flu.
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Kebanyakan orang terinfeksi COVID-19 mengalami gejala ringan dan sembuh.

Namun, beberapa beresiko untuk mengalami lebih banyak penyakit serius dan

mungkin memerlukan perawatan di rumah sakit. Resiko penyakit serius meningkat

dengan bertambahnya usia: orang di atas 40 tampaknya menjadi lebih rentan daripada

mereka yang di bawah 40. Orang dengan sistem kekebalan yang lemah dan orang

dengan kondisi seperti diabetes, penyakit jantung dan paru-paru juga lebih rentan

terhadap penyakit serius.

Berikut beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menjaga kantor Anda bila

memang tetap harus ngantor dilansir dari who.int.

A. Cara Sederhana untuk Mencegah Penyebaran COVID-19 di

Tempat Kerja Anda

Langkah-langkah mudah di bawah ini akan membantu mencegah penyebaran infeksi

di tempat kerja Anda, seperti pilek, kuman flu dan perut. Hal ini juga dapat

melindungi pelanggan, kontraktor, dan karyawan Anda.

Pengusaha harus mulai melakukan hal-hal ini sekarang, bahkan jika COVID-19

belum mewabah di masyarakat di mana mereka beroperasi. Mereka sudah dapat

mengurangi hari kerja karena sakit dan menghentikan atau memperlambat penyebaran

COVID-19 jika sudah mewabah di tempat kerja.

1. Pastikan tempat kerja Anda bersih dan higienis

Permukaan (misal meja belajar dan meja) dan objek (misal Telepon, keyboard) perlu

disemprot dengan disinfektan secara teratur

Hal ini karena kontaminasi pada permukaan yang disentuh oleh karyawan dan

pelanggan adalah salah satu cara utama COVID-19 menyebar
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2. Promosikan Pencucian Tangan Secara Teratur dan Menyeluruh

- Tempatkan sabun pembersih tangan di tempat-tempat terkemuka di sekitar tempat

kerja. Yakinkan tempat ini diisi ulang secara teratur

- Pajang poster yang mempromosikan cuci tangan - tanyakan kepada otoritas

kesehatan masyarakat setempat Anda untuk ini atau lihat di www.WHO.int.

- Gabungkan ini dengan langkah-langkah komunikasi lainnya seperti menawarkan

bimbingan dari petugas kesehatan dan keselamatan kerja, atau berikan briefing di

rapat.

- Pastikan bahwa staf, kontraktor dan pelanggan memiliki akses ke tempat-tempat di

mana mereka dapat cuci tangan dengan sabun dan air.

3. Promosikan Kebersihan Pernafasan yang Baik di Tempat Kerja

- Pajang poster yang mempromosikan kebersihan pernapasan. Gabungkan ini dengan

penyuluhan atau bentuk komunikasi lain.

- Pastikan masker wajah dan atau tisu kertas tersedia di tempat kerja Anda, bagi

mereka yang menderita pilek atau batuk di tempat kerja, bersama dengan tempat

sampah yang memiliki tutup supaya lebih higienis.

4. Memberikan saran kepada karyawan dan kontraktor untuk berkonsultasi

dengan pihak yang berkepentingan sebelum melakukan perjalanan bisnis.

- Organisasi Anda harus menilai manfaat dan resiko terkait dengan rencana perjalanan

mendatang.

- Hindari mengirim karyawan yang berisiko lebih tinggi terkena penyakit serius.
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5. Beri tahu karyawan, kontraktor, dan pelanggan bahwa jika COVID-19 mulai

menyebar di daerah mereka, siapa pun dengan bahkan batuk ringan atau

demam ringan (37,3 C atau lebih) perlu tinggal di rumah.

- Mereka juga harus tinggal di rumah (atau bekerja dari rumah) jika mereka harus

minum obat-obatan, seperti parasetamol/ asetaminofen, ibuprofen atau aspirin, yang

dapat menutupi gejala infeksi.

- Buat peraturan jelas kepada karyawan bahwa mereka akan dapat menghitung waktu

libur ini sebagai cuti sakit.

B. Mempersiapkan Tempat Kerja Anda Jika COVID-19 Mewabah di

Komunitas Anda

1. Kembangkan rencana apa yang harus dilakukan jika seseorang sakit dengan

dugaan COVID-19 di tempat kerja Anda.

- Rencana tersebut harus mencakup menempatkan orang yang sakit di ruangan atau

tempat di mana mereka terisolasi dari orang lain di tempat kerja, membatasi jumlah

orang yang memiliki kontak dengan orang sakit dan menghubungi otoritas kesehatan

setempat.

- Pertimbangkan cara mengidentifikasi orang yang mungkin berisiko, dan mendukung

mereka tanpa mengundang stigma dan diskriminasi ke tempat kerja Anda. Ini bisa

termasuk orang yang punya riwayat bepergian ke suatu daerah berkasus, atau personel

lain yang memiliki kondisi yang menempatkan mereka pada risiko penyakit serius

yang lebih tinggi (mis. diabetes, penyakit jantung dan paru-paru, usia yang lebih tua).

2. Promosikan teleworking secara teratur di seluruh organisasi Anda.

- Jika ada wabah COVID-19 di komunitas Anda otoritas kesehatan dapat

menyarankan orang untuk menghindari transportasi umum dan tempat yang ramai.
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Teleworking akan membantu bisnis Anda tetap beroperasi sementara karyawan Anda

tetap aman.

3. Mengembangkan rencana kontinuitas bisnis saat corona merebak

- Rencana tersebut harus membahas cara menjaga agar bisnis Anda tetap berjalan

meskipun banyak karyawan, kontraktor dan pemasok tidak dapat datang ke tempat

bisnis Anda - baik karena pembatasan lokal pada perjalanan atau karena mereka sakit.

Fakta-Fakta Terkait Mitos yang Beredar Soal Virus Corona

1. Virus COVID-19 dapat ditularkan di daerah dengan iklim panas dan lembab

Dari bukti sejauh ini, virus COVID-19 dapat ditularkan di SEMUA AREA, termasuk

daerah dengan cuaca panas dan lembab. Apa pun iklimnya, lakukan tindakan
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perlindungan jika Anda tinggal di, atau bepergian ke area yang melaporkan

COVID-19.

Cara terbaik untuk melindungi diri dari COVID-19 adalah dengan sering

membersihkan tangan. Dengan melakukan ini, Anda menghilangkan virus yang

mungkin ada di tangan Anda dan menghindari infeksi yang dapat terjadi saat

menyentuh mata, mulut, dan hidung Anda.

2. Cuaca dingin dan salju TIDAK BISA membunuh virus corona baru.

Tidak ada alasan untuk percaya bahwa cuaca dingin dapat membunuh virus corona

baru atau penyakit lainnya. Suhu tubuh manusia normal tetap sekitar 36,5°C hingga

37°C, terlepas dari suhu eksternal atau cuaca. Cara paling efektif untuk melindungi

diri Anda dari virus corona baru adalah dengan sering membersihkan tangan dengan

alkohol atau mencuci tangan dengan sabun dan air.

3. Mandi air panas tidak mencegah penyakit virus corona baru

Mandi air panas tidak akan mencegah Anda untuk menangkap COVID-19. Suhu

tubuh normal Anda tetap di sekitar 36,5°C hingga 37° C, terlepas dari suhu atau

cuaca.

Cara terbaik untuk melindungi diri dari COVID-19 adalah dengan sering

membersihkan tangan. Dengan melakukan ini, Anda menghilangkan virus yang

mungkin ada di tangan Anda dan menghindari infeksi yang dapat terjadi saat

menyentuh mata, mulut, dan hidung Anda.

4. Virus corona baru TIDAK DAPAT ditularkan melalui gigitan nyamuk.

Sampai saat ini belum ada informasi atau bukti yang menunjukkan bahwa virus

corona baru dapat ditularkan oleh nyamuk. Virus corona baru adalah virus pernapasan

yang menyebar terutama melalui tetesan yang dihasilkan ketika orang yang terinfeksi

batuk atau bersin, atau melalui tetesan air liur atau keluarnya cairan dari hidung.
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Untuk melindungi diri Anda, sering-seringlah membersihkan tangan Anda dengan

cairan berbasis alkohol atau mencucinya dengan sabun dan air. Selain itu, hindari

kontak dekat dengan siapa pun yang batuk dan bersin.

5. Apakah pengering tangan efektif membunuh virus corona baru?

Tidak. Pengering tangan tidak efektif dalam membunuh 2019-nCoV. Untuk

melindungi diri Anda dari virus corona baru, Anda harus sering membersihkan tangan

dengan alkohol atau mencuci tangan dengan sabun dan air. Setelah tangan Anda

dibersihkan, Anda harus mengeringkannya dengan menggunakan handuk kertas atau

pengering udara hangat.

6. Dapatkah lampu desinfeksi ultraviolet membunuh virus corona baru?

Lampu UV sebaiknya tidak digunakan untuk mensterilkan tangan atau area kulit

lainnya karena radiasi UV dapat menyebabkan iritasi kulit.

7. Seberapa efektif pemindai termal dalam mendeteksi orang yang terinfeksi

virus corona baru?

Pemindai termal efektif dalam mendeteksi orang yang menderita demam (yaitu,

memiliki suhu tubuh lebih tinggi daripada normal) karena infeksi dengan virus corona

baru.

Namun, mereka tidak dapat mendeteksi orang yang terinfeksi tetapi belum sakit

demam. Ini karena dibutuhkan antara 2 dan 10 hari sebelum orang yang terinfeksi

menjadi sakit dan mengalami demam.

8. Bisakah menyemprotkan alkohol atau klorin ke seluruh tubuh Anda

membunuh virus corona baru?

Tidak. Menyemprotkan alkohol atau klorin ke seluruh tubuh Anda tidak akan

membunuh virus yang telah memasuki tubuh Anda. Menyemprotkan zat-zat semacam

itu bisa berbahaya bagi pakaian atau selaput lendir (misal Mata, mulut). Ketahuilah
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bahwa alkohol dan klorin dapat berguna untuk mendisinfeksi permukaan, tetapi perlu

digunakan di bawah rekomendasi yang tepat.

9. Apakah vaksin melawan pneumonia melindungi Anda dari virus corona

baru?

Tidak. Vaksin terhadap pneumonia, seperti vaksin pneumokokus dan vaksin

Haemophilus influenza tipe B (Hib), tidak memberikan perlindungan terhadap virus

corona baru.

Virus ini sangat baru dan berbeda sehingga membutuhkan vaksin sendiri. Para peneliti

sedang mencoba mengembangkan vaksin melawan 2019-nCoV, dan WHO

mendukung upaya mereka.

Meskipun vaksin ini tidak efektif terhadap 2019-nCoV, vaksinasi terhadap penyakit

pernapasan sangat dianjurkan untuk melindungi kesehatan Anda.

10. Dapatkah secara rutin membilas hidung dengan garam membantu mencegah

infeksi dengan virus corona baru?

Tidak. Tidak ada bukti bahwa mencuci hidung dengan garam secara teratur telah

melindungi orang dari infeksi virus corona baru.

Ada beberapa bukti terbatas bahwa mencuci hidung dengan garam secara teratur

dapat membantu orang pulih lebih cepat dari flu biasa. Namun, membilas hidung

secara teratur belum terbukti mencegah infeksi pernapasan.

11. Bisakah makan bawang putih membantu mencegah infeksi dengan virus

corona baru?

Bawang putih adalah makanan sehat yang mungkin memiliki beberapa sifat

antimikroba. Namun, tidak ada bukti dari wabah saat ini bahwa makan bawang putih

telah melindungi orang dari virus corona baru.
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12. Apakah virus corona hanya menyerang orang yang lebih tua, atau apakah

orang yang lebih muda juga rentan?

Orang-orang dari segala usia dapat terinfeksi oleh virus corona baru (2019-nCoV).

Orang yang lebih tua, dan orang-orang dengan kondisi medis yang sudah ada

sebelumnya (seperti asma, diabetes, penyakit jantung) tampaknya lebih rentan untuk

menjadi lebih parah karena virus.

WHO menyarankan orang-orang dari segala usia untuk mengambil langkah-langkah

untuk melindungi diri dari virus, misalnya dengan mengikuti kebersihan tangan yang

baik dan kebersihan pernapasan yang baik.

13. Apakah antibiotik efektif dalam mencegah dan mengobati virus corona

baru?

Tidak, antibiotik tidak bekerja melawan virus, hanya bakteri.

Virus corona baru (2019-nCoV) adalah virus dan, oleh karena itu, antibiotik tidak

boleh digunakan sebagai sarana pencegahan atau pengobatan.
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Namun, jika Anda dirawat di rumah sakit untuk 2019-nCoV, Anda mungkin

menerima antibiotik karena koinfeksi bakteri mungkin terjadi.

14. Adakah obat khusus untuk mencegah atau mengobati virus corona baru?

Sampai saat ini, tidak ada obat khusus yang disarankan untuk mencegah atau

mengobati virus corona baru (2019-nCoV).

Namun, mereka yang terinfeksi virus harus menerima perawatan yang tepat untuk

meredakan dan mengobati gejala, dan mereka yang sakit parah harus mendapatkan

perawatan suportif yang dioptimalkan.

Beberapa perawatan spesifik sedang diselidiki, dan akan diuji melalui uji klinis. WHO

membantu mempercepat upaya penelitian dan pengembangan dengan sejumlah mitra

terpercaya.


