
Coronavirus (COVID-19)

Pemeriksaan COVID-19 

Siapa yang harus diperiksa?
Siapa pun dengan gejala mirip pilek atau flu, 
biarpun masih sangat ringan, dianjurkan untuk 
mendapat tes COVID-19 secepat mungkin.  
Gejala COVID-19 termasuk:

• demam misalnya panas dingin, keringat malam 
hari

• gejala pernapasan seperti batuk, tenggorokan 
sakit/gatal, hidung ingusan, sesak nafas, hilang 
indra penciuman atau perasa 

• gejala lain termasuk sakit otot dan persendian, 
menceret, rasa mual/muntah-muntah dan 
tidak bernafsu makan.

Apa yang bisa diharapkan saat  
Anda diperiksa?
• Tes itu gratis, mudah dan cepat.
• Jika Anda telah dirujuk ke klinik tes COVID, 

harap bawa surat rujukan Anda bersama Anda. 
Ini tidak dibutuhkan untuk sebagian besar klinik. 

• Staf di klinik tes COVID dan pernapasan akan 
memakai masker, gaun, sarung tangan dan 
pelindung muka.

• Staf akan menanyakan Anda tentang gejala Anda 
• Sampel akan diambil dengan swab dari dalam 

hidung dan tenggorokan Anda.

Apa yang terjadi setelah saya dites?
• Anda harus tinggal di rumah (mengisolasi diri) 

sampai Anda menerima hasil tes dan sudah 
sembuh.

• Anda tidak boleh keluar rumah terkecuali 
Anda mencari perawatan medis atau dalam 
keadaan darurat. Anda tidak boleh dikunjungi. 

• Jika gejala Anda makin parah (misalnya Anda 
kesulitan bernapas), telepon Nol Nol Nol (000). 
Beritahukan staf ambulans bahwa Anda telah 
diperiksa COVID-19. 

• Jika Anda tinggal serumah dengan orang lain, 
Anda perlu memisahkan diri di kamar terpisah. 
Pakailah masker bedah kalau Anda di kamar 
yang sama dan jaga jarak 1,5 meter.

• Praktekkan higiene yang baik. Sering-sering 
cuci tangan. Tutupi batuk atau bersin di siku 
Anda atau tisu.

Di mana saya bisa mendapat 
informasi lebih banyak tentang 
mengisolasi diri?
https://www.health.nsw.gov.au/Infectious/
covid-19/Pages/resources.aspx 

• Jika Anda telah melakukan kontak dekat dengan 
seorang pengidap COVID-19, Anda harus tinggal 
di rumah selama 14 hari dari sejak Anda terakhir 
bertemu dengan orang tersebut. (Kontak dekat 
termasuk tinggal di rumah yang sama atau 
menghabiskan lebih dari 15 menit secara tatap 
muka atau 2 jam berada dalam ruangan tertutup 
bersama dengan seorang pengidap COVID-19, 
mulai dari 48 jam sebelum dia jatuh sakit).

• Kewajiban mengisolasi di rumah berlaku untuk 
semua kontak dekat, walaupun Anda saat ini 
merasa sehat dan atau telah menerima hasil 
tes negatif.

Dengan cara bagaimana saya akan 
menerima hasil saya?
• Anda biasanya akan menerima hasil tes Anda 

dalam waktu 24 hingga 48 jam tetapi harap 
bersiap menunggu hingga 72 jam. 

• Jika tes Anda dilakukan di Unit Gawat Darurat atau 
klinik COVID-19 di rumah sakit umum, Anda dapat 
menerima hasil tes COVID-19 negatif Anda melalui 
SMS jika Anda mendaftar untuk Layanan SMS Hasil 
Patologi COVID-19. Jika Anda tidak mendaftar, 
Anda akan ditelepon oleh petugas Kesehatan 
Umum di Daerah Kesehatan Lokal Anda.

• Jika tes Anda diambil oleh Dokter Umum 
Anda atau di tempat lain, dokter Anda akan 
memberikan hasil Anda.

Apa yang akan terjadi jika  
hasil tes saya positif?
• NSW Health akan menjaga 

Anda. Tidak akan ada biaya 
untuk perawatan Anda,  
bahkan jika Anda tidak 
memiliki Medicare.

Indonesian

https://www.health.nsw.gov.au/Infectious/covid-19/Pages/resources.aspx
https://www.health.nsw.gov.au/Infectious/covid-19/Pages/resources.aspx


Di mana saya bisa dites?
• Kunjungi sebuah klinik COVID-19: https://www.health.nsw.gov.au/Infectious/covid-19/Pages/clinics.aspx

 ATAU

• Hubungi dokter Anda
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Lokasi klinik NSW Health untuk pemeriksaan COVID-19: 

Wilayah Lokasi Jam buka Telepon
Dibutuhkan 
surat 
rujukan?
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