PEMERIKSAAN RAPID TES
COVID-19 PADA
PENGHUNI KARANTINA
GOR SATRIA
No. Dokumen:
/SOP-GT/ V/2020
No. Revisi: 00
SOP

TanggalTerbit:
20 Mei 2020
Halaman

: 1/3

GUGUS TUGAS
PERCEPATAN

Ir. Wahyu Budi Saptono, M.Si

PENANGANAN

NIP. 19640116 199003 1 009

COVID-19
1. Pengertian

Kegiatan yang dilakukan untuk mengidentifikasi status paparan
Covid-19 melalui pemeriksaan cepat/ rapid test Covid-19 terhadap
penghuni Rumah Karantina Gelanggang Olah Raga (RK GOR)
Satria

2. Tujuan

Seluruh penghuni RK GOR Satria diperiksa secara rapid test
sesuai pedoman pemeriksaan dengan benar dan diperoleh hasil
pemeriksaan dari seluruh penghuni RK GOR Satria yang diperiksa

3. Kebijakan

Amanat Bupati Banyumas dalam Rapat Koordinasi Covid-19
Tanggal 25 Maret 2020

4. Referensi

- Pedoman Penanganan Cepat Medis dan Kesehatan Masyarakat
Coronavirus Disease (Covid-19) 23 Maret 2020
- Pemeriksaan Rapid Test SARS-CoV-2 (Covid-19) 26 Maret 2020
- Pedoman Penegahan dan Pengendalian Covid-19; 27-3-2020

5. Prosedur

1. Petugas berjumlah minimal 4 orang. Meja pertama untuk
skrining, meja 2-4 untuk pemeriksaan
2. Petugas menyiapkan : meja dan kursi pemeriksaan, alat tulis,
formulir skrining, formulir pencatatan rapid tes (telah terisi
nama, alamat dan nomor handphone penghuni karantina yang
akan diperiksa), Alat Pelindung Diri (APD) level 2 (gown sekali
pakai, sarung tangan latex, masker medis dan face shield),
rapid test kit, blood lancet, lancing device, kapas alkohol, pipet
mikro dan thermogun.
3. Petugas memakai APD level 2 sesuai prosedur .
4. Petugas meja pertama melakukan pemanggilan dan skrining

penghuni RK GOR Satria menggunakan formulir skrining
deteksi dini Covid-19 Banyumas
5. Petugas meja pertama melakukan pengisian serta penjelasan
lembar informed consent
6. Petugas meja pertama mengarahkan penghuni RK GOR Satria
yang telah diskrining dan mengisi lembar informed consent ke
meja Petugas pemeriksa (meja 2-4)
7. Petugas pemeriksa memberikan penomoran pada rapid test kit
sesuai urutan dalam formulir pencatatan rapid tes
8. Petugas pemeriksa melakukan disinfeksi jari tengah pasien,
kemudian menusuk ujung jari tengah pasien menggunakan
blood lancet.
9. Petugas pemeriksa mengambil spesimen darah menggunakan
mikro pipet sejumlah 10 mikro liter, kemudian meneteskan
darah pada lubang rapid test kit.
10. Petugas pemeriksa meneteskan buffer sejumlah 2-3 tetes
pada lubang rapid test kit.
11. Petugas

pemeriksa

menungggu

15

menit,

kemudian

melakukan pencatatan hasil pemeriksaan.
12. Petugas pemeriksa selalu memastikan kondisi APD level 2
steril dan terbebas dari cairan biologis (darah, lendir/ mukosa,
dll) sesuai prosedur.
13. Petugas pemeriksa selalu mengganti APD level 2 apabila
terkontaminasi cairan biologis (darah, lendir/ mukosa, dll)
dengan melepas Alat Pelindung Diri sesuai prosedur dan
memasukkan dalam tempat sampah medis tertutup.
14. Petugas pemeriksa setelah selesai kegiatan pemeriksaan
cepat/ rapid test Covid-19 terhadap penghuni RK GOR Satria
melepas Alat Pelindung Diri sesuai prosedur dan memasukkan
dalam tempat sampah medis tertutup
15. Petugas pemeriksa melakukan pelaporan pemeriksaan hasil
skrining

dan

pemeriksaan

kepada

penanggungjawab

pemeriksaan cepat/ rapid test Covid-19 penghuni RK GOR
Satria.
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