
 

 

 

 

QUEENSLAND HEALTH 

Situasi kita saat ini adalah 'amber' (oranye) 
 

Amber (oranye) berarti ada peningkatan jumlah kasus COVID-19 dalam masyarakat, dan lebih banyak orang yang 

dirawat di rumah sakit. Kepala Dinas Kesehatan Queensland menyarankan nasihat kesehatan baru untuk 

menghentikan penyebaran COVID-19. Penting untuk mengikuti nasihat kesehatan tersebut untuk melindungi diri 

Anda dan orang-orang di sekitar Anda dari COVID-19. 

 
Anda dianjurkan untuk mengenakan masker saat berada 

di dalam ruangan dan tidak dapat menjaga jarak sosial 

1,5 meter. Ini mencakup: 

• di tempat kerja 

• tempat usaha dalam ruangan, misalnya pusat 
perbelanjaan 

• acara komunitas dalam ruangan 

• tempat ibadah 

• pertemuan, misalnya pernikahan atau pemakaman. 

Anda sebaiknya mengenakan masker: 

• di fasilitas perawatan kesehatan (dokter GP, 

rumah sakit, fasilitas perawatan lansia, dan 

akomodasi disabilitas) 

• di angkutan umum 

• jika Anda berusia lanjut atau berisiko lebih tinggi 

• jika Anda berada di sekitar orang-orang yang berisiko 

lebih tinggi untuk sakit parah akibat COVID-19, 

misalnya orang lanjut usia, penyandang disabilitas, 

dan orang yang sakit parah atau mengalami gangguan 

sistem kekebalan tubuh. 

 
Anda sebaiknya mengenakan masker jika diminta oleh 

pemberi kerja Anda, penyedia layanan kesehatan, 

tempat usaha atau rumah yang Anda kunjungi. 

Anda juga disarankan untuk: 

• tetap di rumah jika Anda sakit 

• menjalani tes antigen cepat (RAT) jika Anda 

mengalami gejala COVID-19 

• menjalani RAT setiap 2 hari jika seseorang di 

rumah Anda dinyatakan positif COVID-19. 

Cari tahu apakah Anda memenuhi syarat 

untuk mendapatkan alat RAT gratis. 

• menjalani vaksinasi COVID-19 terkini sesuai anjuran 

• menjaga kebersihan dengan baik, misalnya mencuci 

tangan secara teratur dan menutupi batuk dan bersin 

Jika Anda dinyatakan positif COVID-19, Anda harus: 

• mendaftarkan hasil RAT Anda ke Queensland Health. 

• tetap di rumah sampai Anda pulih dan gejala 

COVID-19 Anda hilang 

• mengenakan masker selama 7 hari sejak Anda pertama 
kali dinyatakan positif 

• menghindari mengunjungi rumah sakit, fasilitas 

perawatan lansia atau perawatan disabilitas 

selama 7 hari sejak tes positif pertama Anda 

• memberi tahu orang yang tinggal bersama Anda untuk 
memantau gejala. 

 

Jika Anda memerlukan bantuan untuk menangani gejala Anda atau merawat diri sendiri di 

rumah, silakan hubungi Saluran Bantuan Coronavirus Nasional di 1800 020 080 (tekan opsi 8 jika 
Anda memerlukan juru bahasa). 
 

Anda sangat dianjurkan untuk mengikuti nasihat sesuai warna-warna lampu lalu lintas. 

 
Merah berarti sedang banyak penyebaran COVID-19 di masyarakat. 

 
 
Amber (oranye) berarti penyebaran COVID-19 di masyarakat sedang meningkat. 

 
 
Hijau berarti tidak banyak penyebaran COVID-19 di masyarakat. 

 
 

 

Terima kasih karena menjaga keselamatan semua orang 
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https://www.qld.gov.au/health/conditions/health-alerts/coronavirus-covid-19/health-advice/exposed-to-covid/covid-testing-in-queensland/free-rat-concession-card-qld
https://www.qld.gov.au/rat-positive

