
Hindari kondisi “Ruangan Tertutup (Closed Space)”, 

“Kerumunan Orang (Crowded Places)” atau

 “Kontak Fisik Jarak Dekat (Close-contact Settings)” !

Berbicara selama

5 menit berarti sama

dengan 1 kali batuk

2 meter

Mohon kerjasamanya dalam pencegahan penyebaran infeksi COVID-19

Mencari informasiMHLW COVID-19

Mari kita targetkan agar menjadi “Zero C” . 

Hati-hati dengan kondisi seperti “Kerumunan Orang” atau “Kontak Fisik Jarak Dekat” walaupun ada di luar!

Jaga jarak yang cukup
dengan orang lain!

Menghindari olahraga yang
berkerumun walaupun di luar!

Jaga jarak di restoran juga!

Tidak masalah jika berjalan-jalan atau
jogging dengan jumlah orang sedikit

- Menghindari acara makan-makan dengan
  orang yang berjumlah banyak

- Duduk dengan jarak satu kursi dengan
  orang yang di sebelah

- Duduk secara selang-seling

Memakai masker
saat berbicara!

Diam dan tidak bicara
di dalam kereta atau lift!

Sering-sering melakukan
sirkulasi udara

dengan membuka jendela atau pintu



Pencegahan dasar untuk wabah termasuk COVID-19 adalah

“Mencuci tangan” dan “Etika batuk termasuk pemakaian masker”.

2.  Etika batuk

1 2 3

Setelah mencuci dengan sabun, bilas dengan air secukupnya,

lalu mengeringkan tangan dengan handuk atau tisu hand towel dengan baik.

1 2 3

4 5 6

Batuk atau bersin 
tanpa tutup apa-apa

Pastikan tutupi mulut 
dan hidung dua-duanya

Pasang tali karet di 
telinga

Tutupi sampai hidung 
agar tidak ada celah

Menutup dengan 
tangan saat batuk 
atau bersin

Memakai masker 
(menutupi mulut 
dan hidung)

Menutupi mulut dan 
hidung dengan tisu 
atau sapu tangan

Menutupi mulut 
dan hidung dengan 
lengan baju

Menggosok punggung tangan 
dengan meluruskan jari tangan.

Setelah membasahi tangan 
dengan air mengalir, oleskan 
sabun, lalu menggosok telapak 
tangan dengan baik.

Menggosok ujung jari dan 
sela-sela kuku dengan baik.

Mencuci sela-sela jari. Mencuci ibu jari dan telapak 
tangan dengan memutar dalam 
genggaman telapak tangan.

Jangan lupa mencuci pergelan-
gan tangan.

Mohon kerjasamanya
dalam pencegahan wabah

Sebelum mencuci tangan

・Potong pendek kuku
・Melepaskan jam tangan atau cincin

・Melakukan di tempat kerumunan seperti di kereta, 
  tempat kerja, sekolah dan lain-lain

1.  Mencuci tangan
Cara mencuci tangan yang benar

3 etika batuk

Cara memakai masker yang benar

Pada saat
darurat

Ketika tidak
ada masker
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Micro Droplet

Kontak

Ruangan Tertutup

Kerumunan Orang 

Kontak Fisik Jarak Dekat 

Droplet

#Restoran/tempat minum yang disertai 

hiburan #Pesta/acara minum 

#Suara keras #Nyanyi #Teater 

#Ruang ganti baju #Ruang meeting

Menghirup droplet atau partikel 

yang ada virus karena berbicara 

atau batuk

Proses penyebaran COVID-19 adalah seperti berikut

Menghindari 3 kondisi padat! (1) Ruangan Tertutup yang sirkulasi udaranya kurang baik, (2) Tempat Kerumunan Orang, 

(3) Kondisi Kontak Fisik Jarak Dekat seperti berbicara atau mengeluarkan suara

Mencuci tangan, disinfeksi jari tangan, memakai masker, jaga jarak fisik 2m (minimal 1m) adalah penting! 

Sirkulasi udara yang tepat juga sangat penting!

Masuk virus ke hidung atau mulut 

dari jari tangan
#Pegangan pintu #Touch panel

Ada kemungkinan menyebar infeksi sampai orang yang sedikit jauh karena di 

dalam ruangan tertutup yang sirkulasi udaranya tidak baik, partkel yang di 

bawah 5μm melayang dalam udara sementara waktu

*  “Terinfeksi melalui udara/Infeksi Airborne” yang sering dikatakan sebagai proses

penyebaran untuk virus TBC atau campak dan droplet tersebut adalah sangat kecil dan

dapat melayang di udara dalam waktu yang lama melalui peralatan seperti AC dan

lain-lain dan ada kemungkinan terinfeksi walaupun ada jarak yang jauh. Hati-hati karena

“Micro Droplet” dan terinfeksi melalui udara/Infeksi Airborne adalah berbeda.



「5 Situasi」Peningkatan Risiko Infeksi Covid 19

Situasi① Pertemuan Sosial dengan Minum-minum

● Salah satu pengaruh dari minum-minum dimana perasaan
menjadi rileks dan pada bersamaan mengurangi
perhatian.

● Terutama saat berada dalam jumlah orang yang banyak,
dalam waktu yang lama dan diruang sempit dan tertutup,
risiko infeksi meningkat.

● Berpindah-pindah tempat duduk saat minum-minum serta
menggunakan sumpit bersamaan meningkatkan
risiko infeksi.

Situasi②
Makan dan minum dengan banyak dan 
dalam waktu yang lama

● Pergi minum-minum di beberapa temat,pada larut malam dalam waktu 
yang lama lenih berisiko dalam penularan dibanding dalam waktu 
pendek.

● Makan dan minum dalam jumlah 5 orang 
atau dengan jumlah besar disertai dengan 
mengeluarkan suara yangkencang,
meningkatkan risiko infeksi.

Situasi③ Percakapan tanpa
menggunakan masker 

Situasi④ Tinggal berbagi
dalam ruang sempit

Situasi⑤ Bertukar Pindah
Tempat

● Berbicara tanpa menggunakan masker dalam
jarak dekat,meningkatkan infeksi.

● Karaoke sambil makan siang adalah salah satu
contoh kasus penularan dan telah dibuktikan.

● Berhati-hati pula saat di dalam mobil dan saat
bepergian dengan bus.

● tinggal bernagi di ruang sempit meningkatkan 
risiko infeksi karena ruang tertutup digunakan 
bersamaan dalam waktu yang lama.

● Telah dilaporkan dugaan infeksi di area umum 
seperti kamar asrama dan toilet umum.

● Saat berpindah tempat、seperti saat beristirahat
dari bekerja,risiko infeksi dapat meningkat karena
menjadi rileks dan perubahan lingkungan.

● Telah dikonfirmasikan kasus dugaan infeksi
di kamar kecil, area merokok dan di ruang ganti.
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