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Perawatan medis 

untuk COVID-19 
 
 
 
 

Sebagian besar orang dapat merawat diri di rumah jika 
terkena COVID-19. Sebagian orang lebih cenderung 
sakit parah akibat COVID-19.  Jika Anda terkena 
COVID-19, Anda sebaiknya menghubungi dokter 
umum Anda atau Saluran Bantuan Coronavirus 
Nasional 1800 020 080 jika Anda: 

• berusia lebih dari 65 tahun 

• sedang hamil 

• menyandang disabilitas 

• memiliki masalah kesehatan, seperti 
penyakit jantung, diabetes atau kanker. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Anda dapat menghubungi Saluran Bantuan 
Coronavirus Nasional di 1800 020 080 kapan saja 
selama siang atau malam. Tekan 8 untuk layanan 
juru bahasa. 

Seseorang di Saluran Bantuan akan memberi tahu 
Anda jenis perawatan kesehatan COVID yang tepat 
untuk Anda, tergantung pada gejala dan kondisi 
medis lainnya. 

1. Pemulihan di rumah 
Gejala yang Anda alami ringan dan Anda dapat merawat 
diri sendiri di rumah. 

2. Perawatan medis di rumah oleh dokter 
Anda cukup sehat untuk tinggal di rumah, tetapi karena 
gejala atau kondisi kesehatan lainnya, dokter umum 
(GP) akan merawat Anda melalui telepon. Anda perlu 
menelepon dokter untuk membuat janji telepon atau 
panggilan video. 

Seorang dokter akan memutuskan apakah 
Anda memerlukan perawatan COVID-19. 

3. Perawatan medis di rumah oleh rumah sakit 
Sejumlah kecil orang perlu dirawat melalui telepon 
oleh staf rumah sakit. Queensland Health akan 
menghubungi Anda kembali dalam waktu 24 jam 
untuk mengatur hal ini. 
Mereka mungkin akan mengirimkan perangkat kepada 
Anda untuk membantu memeriksa gejala atau obat 
Anda. 

4. Pergi ke rumah sakit 
Jika Anda mengalami gejala parah, Anda akan 
diminta pergi ke rumah sakit. Saluran Bantuan 
Coronavirus Nasional akan menghubungkan Anda 
ke ambulans 000. 

Segera hubungi ambulans di 000, jika Anda: 

• tidak bisa bernapas dengan benar, bahkan saat 
berjalan di sekitar rumah 

• mengalami nyeri dada yang berlangsung lebih dari 
10 menit 

• batuk darah 
• merasa pusing atau seperti melayang (Anda 

mungkin jatuh atau pingsan) 
• tidak dapat merawat diri.
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Stay informed at www.health.qld.gov.au 

  

Bagi siapa pun yang mengidap COVID-19, 
penting untuk menghubungi dokter (GP) 
atau saluran bantuan jika Anda mulai 
merasa lebih parah agar Anda bisa 
mendapatkan perawatan kesehatan. 
Anda harus mencari bantuan jika gejala 
yang dialami tidak membaik setelah 2-3 
hari atau kondisi Anda sangat parah. 
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Beri tahu orang yang menjawab panggilan telepon 
bahwa Anda mengidap COVID-19. Mintalah layanan 
juru bahasa jika Anda membutuhkannya. 

Siapa pun boleh memanggil ambulans. Ini adalah 
layanan gratis di Queensland. Memanggil ambulans 
dapat menyelamatkan nyawa Anda. 

Jika Anda perlu masuk rumah sakit untuk pulih dari 
COVID-19, seseorang mungkin perlu menjaga 
keluarga Anda di rumah. Mintalah teman, kerabat 
atau anggota komunitas yang Anda percayai untuk 
mengasuh anak-anak Anda. 

Pengobatan COVID-19 

Pengobatan COVID-19 tersedia bagi orang-orang 
yang berisiko tinggi untuk sakit parah. 
Pengobatannya berupa pil atau tablet yang dapat 
ditelan. Obat dapat diberikan melalui infus di lengan 
Anda jika Anda sedang dirawat di rumah sakit. 

Dokter dapat memberi Anda resep untuk 
pengobatan COVID-19 jika Anda terkena COVID-19 
dan jika ini merupakan perawatan yang tepat bagi 
Anda. Pengobatan ini mungkin bermanfaat bagi 
Anda jika. Anda memang memiliki kondisi kesehatan 
yang serius atau berusia 70 tahun ke atas. 

Pengobatan ini harus dimulai dalam lima hari 
setelah dinyatakan positif COVID-19 atau 
mengalami gejala. 

Untuk mendapatkan pengobatan, Anda 
memerlukan: 

• hasil tes positif dengan RAT atau PCR  

• resep dari dokter GP untuk dibawa ke apotek 

• mencari apotek yang menjual obat COVID-19.  

 

Di mana Anda bisa mendapatkan bantuan 

Jika Anda memerlukan bantuan untuk mengelola gejala 
Anda, atau ingin saran tentang perawatan medis untuk 
COVID-19, hubungi Saluran Bantuan Coronavirus 
Nasional di 1800 020 080. Tekan 8 untuk layanan juru 
bahasa. Anda mungkin perlu menunggu beberapa menit 
untuk disambungkan. Harap bersabar, Anda akan 
dilayani. 

Jika Anda ingin berbicara dengan perawat, 
hubungi 13 HEALTH 13 43 25 84 lalu tekan 1 
untuk nasihat kesehatan tentang COVID-19. 

Untuk bantuan mendaftarkan hasil tes RAT 
positif, memesan jadwal vaksinasi, tes, atau 
informasi tentang pembatasan COVID-19 hubungi 
134 COVID 13 42 68. 

Jika Anda membutuhkan bantuan untuk mendapatkan 
makanan, obat-obatan dan perbekalan lainnya, Anda 
dapat menghubungi Hotline Pemulihan Komunitas di 
1800 173 349. 

Jika Anda khawatir, atau merasa sulit untuk menghadapi 
masalah, Anda dapat menghubungi Multicultural 
Connect di 1300 079 020 dan berbicara dengan 
seseorang dalam bahasa Anda sendiri. 

 

Dalam keadaan darurat, selalu panggil 
ambulans di 000. 
Layanan juru bahasa gratis 
saat Anda menelepon layanan-
layanan ini.
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http://www.health.qld.gov.au/
https://bsphn.org.au/support/in-our-communities/multicultural-communities/#use-of-an-ambulance
https://www.qld.gov.au/health/conditions/health-alerts/coronavirus-covid-19/exposed-to-covid/covid-testing-in-queensland
https://www.findapharmacy.com.au/home/oral-treatments

