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Program pemantauan dan pengetesan
pegawai karantina hotel NSW

Berdasarkan Instruksi Kesehatan Masyarakat (Karantina Transportasi Udara COVID-19) (No 4) 2020, untuk memenuhi
definisi pegawai fasilitas karantina yang ditunjuk, orang tersebut harus:

•

ditetapkan dalam Program Pengetesan NSW sebagai orang yang wajib dites; dan

•

bekerja atau memberikan layanan terkait dengan hotel karantina; dan

•

baik seorang petugas polisi, orang yang memasuki/mengakses fasilitas karantina dengan tujuan memberikan
penanganan atau perawatan medis kepada seseorang, maupun orang yang menjalankan fungsi atau memberikan
layanan yang diperlukan untuk pengoperasian fasilitas secara biasa.

Kementerian Kesehatan telah menetapkan orang-orang berikut dalam Program Pengetesan NSW sebagai orang yang
menerima kewajiban pengetesan berdasarkan Instruksi tersebut.

Pertanyaan yang Sering Diajukan
Apa tujuan pengetesan rutin COVID-19 untuk pegawai di fasilitas
karantina hotel?
Sejalan dengan persyaratan dalam Instruksi Kesehatan Masyarakat (Karantina Transportasi Udara COVID-19) (No 4)
2020, NSW Health menerapkan tes COVID-19 rutin sebagai tindakan penanganan dan pencegahan untuk staf tertentu
yang bekerja di fasilitas karantina kami. Dengan meningkatnya jumlah kasus COVID-19 di seluruh dunia dan bertambahnya
orang yang kembali ke Australia dari luar negeri, kami menemukan adanya peningkatan jumlah kasus di fasilitas karantina.
Tes ini berfungsi sebagai sinyal peringatan dini terhadap kasus - bahkan sebelum timbul gejala.

Bagaimana cara kerja tes air liur?
Program baru ini akan menggunakan tes air liur berkala. Pengumpulan air liur tidak menimbulkan rasa sakit dan
berlangsung cepat. Periksa apakah label yang dipersonalisasi sudah benar dan masukkan ke dalam tabung. Tempatkan
swab tes di atas lidah selama 30 detik dan keluarkan dengan hati-hati agar tidak menyentuh bibir Anda. Masukkan swab ke
dalam tabung yang disediakan, patahkan batang swab, tutup tabung dengan kencang dan masukkan ke dalam tas
spesimen.

Apakah tes air liur mendeteksi hal lain selain COVID-19 (alkohol, obatobatan lain, narkoba, kehamilan)?
Tidak. Tes ini hanya akan mendeteksi adanya COVID-19.
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Apakah tes air liur mendeteksi infeksi COVID-19 sebelumnya?
Tes ini mungkin menunjukkan tanda-tanda adanya infeksi COVID-19 sebelumnya.

Bisakah anggota komunitas lainnya melakukan tes air liur sebagai
pengganti swab hidung dan tenggorokan?
Sayangnya tidak. Swab hidung dan tenggorokan adalah tes diagnostik paling akurat untuk siapa pun yang memiliki gejala.
Saat ini, tes air liur digunakan sebagai tes penyaringan (screening) pada orang tanpa gejala (OTG).

Bisakah kelompok berisiko tinggi lainnya melakukan tes air liur? Misalnya
petugas kesehatan?
Pada tahap ini, kami berfokus pada mereka yang berada di garda depan orang-orang yang datang dari luar negeri mereka yang berada di bandara, pelabuhan, dan hotel karantina. Pemerintah akan mempertimbangkan kelompokkelompok lainnya di masa yang akan datang, sesuai kebutuhan.

Anak saya yang masih kecil memiliki gejala COVID-19 - bisakah ia
mendapatkan tes air liur sebagai pengganti swab hidung?
Sayangnya tidak. Swab hidung dan tenggorokan adalah tes diagnostik paling akurat untuk siapa pun yang memiliki gejala.
Saat ini, tes air liur digunakan sebagai tes penyaringan (screening) pada orang tanpa gejala (OTG).

Seberapa akurat tes ini?
Tes ini telah menunjukkan hasil yang positif saat digunakan di sejumlah setting luar negeri. Tes ini memiliki sensitivitas
sekitar 83% - 85% dalam mendeteksi virus. Kurangnya sensitivitas tes ini (kemampuan untuk mendeteksi virus jika ada)
akan diimbangi dengan frekuensi tes screening yang ditingkatkan.

Apa risiko dilakukannya pengetesan dengan sering? Apakah mulut saya
akan sakit? Apakah bahan kimia yang terkandung aman dikonsumsi setiap
hari?
Tidak ada risiko yang terkait dengan pengetesan sering. Swab seharusnya tidak membuat mulut Anda sakit, swab harus
diletakkan di atas lidah dengan nyaman. Swab tidak mengandung bahan kimia, hanya akan menyerap air liur Anda.

Apa yang terjadi jika hasil tes saya positif?
Jika tes air liur Anda mendeteksi virus, Anda akan diminta untuk segera mengisolasi diri dan Anda akan diharuskan
menjalani tes diagnostik lebih lanjut. Seorang petugas dari NSW Health akan memberi tahu Anda apa yang harus
dilakukan jika ini terjadi.

Saya takut jika hasil tes saya positif, saya mungkin kehilangan pekerjaan.
Siapa pun bisa terinfeksi COVID-19. Komunitas adalah mitra utama dalam melawan pandemi ini. Jika Anda terbuka, maka
Anda membantu komunitas memerangi pandemi ini. NSW bekerja sangat erat dengan mitra hotel kami guna memastikan
kami memiliki pendekatan terpadu, untuk memerangi pandemi ini bersama-sama.

Saya tidak ingin media mengetahui jika hasil tes saya positif - komunitas
saya mungkin akan marah karena saya terinfeksi COVID.
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Semua hasil tes dan kasus akan tetap dirahasiakan dan informasi hanya digunakan dan diungkapkan sesuai dengan
undang-undang privasi.

Apa yang terjadi jika saya tidak melakukan tes?
Pengetesan pemantauan adalah tindakan keamanan yang penting dan akan didukung oleh instruksi kesehatan
masyarakat. Jika Anda seorang pegawai fasilitas karantina yang ditunjuk dan Anda menolak tes berdasarkan Instruksi
Kesehatan Masyarakat (Karantina Transportasi Udara COVID-19) (No 4) 2020, Anda mungkin tidak dapat memasuki
fasilitas karantina. Atasan Anda perlu mendiskusikan pengaturan kerja dengan Anda.

Bisakah saya melakukan tes air liur sebagai pengganti swab hidung jika
saya memiliki gejala COVID-19?
Sayangnya tidak. Swab hidung dan tenggorokan adalah tes diagnostik paling akurat untuk siapa pun yang memiliki gejala.
Tes air liur hanya digunakan sebagai tes screening pada orang tanpa gejala.

Berapa biaya pengetesan pemantauan?
Tes ini gratis untuk Anda dan perusahaan Anda

Berapa lama sampai saya mendapatkan hasil tes saya?
Hasil tes hanya akan diberitahukan jika hasil tes Anda positif. Biasanya Anda akan diberitahu dalam waktu 24 jam.
Asumsikan bahwa hasil tes Anda negatif kecuali Anda mendapat hasil tes positif.

Kapan pengetesan air liur dimulai?
Program ini akan dilakukan secara bertahap mulai Senin 14 Desember 2020.

Apakah saya perlu mengisolasi diri setelah melakukan swab air liur?
Tidak. Anda hanya perlu mengisolasi diri jika Anda mengalami gejala atau terpapar oleh kasus.

Siapa lagi yang akan dites?
Pada tahap ini, hanya staf keamanan yang bekerja di fasilitas karantina yang perlu dites. Pemerintah akan
mempertimbangkan kelompok-kelompok lainnya, sesuai kebutuhan.

Apakah tes akan menimbulkan rasa sakit?
Tidak. Tes ini tidak menimbulkan rasa sakit, tidak invasif/mengganggu dan berlangsung sekitar 1 menit.

Mengapa saya dites jika saya tidak menunjukkan gejala?
Tes air liur terbukti menjadi alat deteksi peringatan dini yang efektif. Tes ini akan memungkinkan kami melacak kasus
bahkan sebelum orang menunjukkan gejala.

Apakah saya berisiko tinggi terkena COVID-19?
Ribuan orang telah kembali dengan aman ke Australia melalui karantina NSW. Meskipun kami tetap yakin dengan proses
ini, kami menyadari bahwa dengan meningkatnya jumlah kasus COVID-19 di seluruh dunia, tingkat infeksi di antara orangorang dari luar negeri yang kembali ke Australia akan meningkat.
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Jika saya menjalani tes air liur dan mengalami gejala di kemudian hari
atau keesokan harinya, apa yang harus saya lakukan?
Anda tidak diperbolehkan untuk kembali bekerja, lakukan tes swab hidung dan tenggorokan, serta isolasi diri sampai Anda
mendapatkan hasil tes.
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