
1. UU No.29 tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran.
2. UU No.36 tahun 2009 pasal 28 tentang Kesehatan.
3. UU No.44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit.
4. KEPMENKES No.155 tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan

Penderita Flu Burung di Rumah Sakit.
5. PERMENKES No.1501 tahun 2010 tentang Jenis Penyakit Menular

Tertentu Yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangan.
6. KEPMENKES No. HK. 01. 07 / Menkes / 413 / 2020, Tentang Pedoman

Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

1. Agar penanganan mayat berpenyakit menluar khusus berjalan tertib dan
aman.

2. Mencegah penyebaran suatu penyakit secara luas melalui kontak kepada
semua orang di sekelilingnya maupun semua orang yang menanganinya

3. Penghormatanterhadapjenazah

. Mayat dengan penyakit menular khusus adalah mayat pasien / korban yang
meninggal dengan / diduga menderita penyakit menular khusus.

. Penyakit menular khusus adalah penyakit baru (new emerging) atau yang

muncul kembali (re emerging) yang memiliki tingkat penularan dan tingkat
kematian yang tinggi sehingga memerlukan penanganan khusus.

. Jenis penyakit yang digolongkan pada kategori penyakit menluar khusus

ditentukan oleh Kernentrian Kesehatan dan/atau WHO; sampai saat ini

yang termasuk kategori iini adalah : Avian Influenza / FIu burung (H5N1),
Swine Influenza /Flu Babi (HlNl) dan SARS (Severe Acture Respiratory
Syndrome), SARS-CoV-2/COVID-19 (Severe Acute Respiratory Syndrom

Coronavirus 2/Corona virus disease 2019)
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1.PERSIAPAN PERALATAN:
1.Sarung tangan latex
2.Gaun pelindung
3.Sepatu booth
4.MaskerN95
5.Penutup kepala atau head cap.
6.Goggle atauface shield.
7.Kain bersih penutup jenazah
8.Klem dan gunting
9.Plester kedap air
10.Kapas, kasa absorben dan pembalut
11.Kantong jenazah kedap air
12.Wadah bahan infeksius
13.Wadeh barang berharga
14.Brankart jenazah

2.Setelah menerima telepon dari ruangan, dengan APD lengkap petugas
IKM (kamar jenazah) menjemput ke ruang tempat jenazah berada.

3.Petugas IKM menjemput jenazah yang sudah ditangani di ruang
perawatan (mencabut alat - alat medis, menutup lubang - lubang dengan
kapas yang mengandung desinfektan dan memasukan ke kantong jenazah
kedap air) di ruang transit / ruang khusus penjemputan.

4.Petugas IKM memasukan mayat ke dalam brankart tertutup. Selamn
proses pemindahan mayat ke kamar jerazah, tidak diperkenankan untuk
membuka kantong mayat.

5.Semua jenazah yang meninggal karena penyakit menular khusus di
RSUD Kota Banjar diharuskan memulasarakan di Ruang Pemulasaran
Jenazah RSUD Kota Banjar dengan protokol yang sudah ditentukan.

6.Pihak keiuarga diperkenankan turut serta memandikan dengan syarat
max 2 orang dan memakai APD lengkap.

7.Petugas memandikan jenazah dengan air bertekanan rendah untuk
menghindari percikan dan dengan air yang sudah dicampur larutan
desinfektan.

8.Keringkan dengan handuk, Letakkan jenazah terlentang, taruh handuk
kecil di belakang kepala.

9.Sampah dan bahan terkontaminasi ditempatkan pada wadah khusus.
10.Setiap percikan darah atau cairan tubuh didesinfektan dengan natrium
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Prosedur ini berlaku Instalasi Pemulasuraan Jenazah RSUD Kota BanjarUMT TERKAIT

hipoklorit 0,5%
11.Bungkus jenazah dengan kain kafan atau pembungkus lain sesuai dengan

agama / kepercayaannya. Jenazah disemprotkan desinfektan.
12.Masukan jenazah kedalam kantong plastik dengan ketebalan tertentu,

kemudian disemprot kernbali dengan desinfektan.
13.Masukan jenazah ke dalam kantong jenazah kedap air, kemudian di

semprot kembali dengan desinfektan.
14.Bungkus jenazah dengan kantong plastik dengan ketebalan tertentu,

kemudian disemprot kembali dengan desinfektan.
15.Dengan disaksikan pihak keluarga jenazah dimasukan ke dalam peti

jenazah yang sudah diberi alas plastik, peti ditutup rapat dengan paku
atau mur yang berjarak 30 cm diantar paku/mor tersebut. Kemudian
disemprot kembali dengan desinfektan.

16.Bungkus peti menggunakan plastik wrapping, semprot kembali dengan
desinfektan.

17.Jenazah diangkut  ke  dalam mobil jenazah untuk diantarkan ke
pemakaman yang sudah ditentukan.

18.Sebelum membuka APD, Petugas disemprot menggunakan desinfektar-,
dibersihkan dan sterilisasi

19.Petugas membersihkan anggota badan.
20.Sampah dan bahan terkontaminasi ditempatkan pada wadah khusus

infeksius.
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A. Persiapan

1.Seluruh  petugas  pe.nulasaraan jenazah  harus

menjalankan kewaspadaan standar

2.Petugas yang menangani jenazah memakai APD

lengkap yang terdiri dari :

a.Gaunbedah

b.Sarung tangan non sterile 2 lapis ( pendek dan

panjang)

c.Pelindung wajah atau kacamata/goggle,

PROSEDUR

Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Kota Banjar

Nomor445//RSU Tentang Pedoman Penanganan

Pasie:; Dengan Corona Virus Disease - 2019 (COVID-19)

Di Rumah Sakit Umum Kota Banjar

KEBIJAKAN

Mencegah terjadinya transmisi/penularan penyakit dari

jenazah ke petugas kamar jenazah.

Mencegah terjadinya penularan penyakit dari jenazah

ke lingkungan dan pengunjung.

TUJUAN

erupakan kegiatan pengeToTaaiTjenazah pasien dengan

penyakit Corona Virus Disease-2019 (COVID-19) mulai

dari ruangan, pemindahan ke kamar jenazah, pengelolaan

jenazah di kamar jenazah, serah terima kepada keluarga

dan pemulangan jenazah
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B. Langkah-langkah pemulasaran jenazah pasien

terinfeksi COVID-19 dilakukan sebagai berikut: .

1.^etugas kamar jenazah datang dengan APD sesuai
ketentuan.

2.Petugas   memindahkan  jenazah  ke  tempat

pemulasaraan jenazah.

3.Luka dan bekas suntikan atau semua lubang-lubang

tubuh, ditutup dengan kasa absorben dan diplester

kedap air.

4.Siram jenazah dengan chlorin 0,5 % dan biarkan

selama 10-20 menit

5.Petugas membungkus jenazah dengan plastik, di ikat

dan pastikan tidak ada kebocoran

6.Kemudian petugas membungkus jenazah dengan

kain kafan/peirbungkus lain sesuai dengan agama/

kepercayaan yang dianut  tanpa melepas  baju

jenazah.

7.Jenazah dimasukkan ke dalam kantong plastik kedap
air, dan diikat.

8.Pastikan tidak ada kebocoran cairan tubuh yang

mencemari bagian luar kantong plastik.
9.Jika keluarga pasien ingin melihat jenazah, sebelum

jenazah  dimasukkan  ke  dalam Peti   jenazah
diperbolehkan dengan terlebih dahulu memakai
APD (Masker Bedah).

10.Jenazah yang sudah dibungkus tidak boleh dibuka
lagi

d.Masker bedah,

e.Topi/Penutup kepala
f.Celemek karet /apron

g.Sepatu Booth.
3.Petugas    ruangan  menelpon  ke   Instalasi

Pemulasaraan Jenazah

4.Petugas memberi penjelasan kepada pihak keluarga

tentang penanganan khusus bagi jenazah dengan
COVID-19.
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PROSEDUR8.Lakukan dekontaminasi pada peti/kantung jenazah

dengan menyemprotkan chlorine 0.5%.

9.Masukkan jenazah yang telah terbungkus plastik ke

dalam peti jenazah.

10.Pastikan peti tertutup rapat dengan memberikan

sealant silicon.

11.Bila tidak tersedia peti ienazah, dapat menggunakan

kantung jenazah dan berikan scalar.t silicon pada

resletingnya dan pastikan tidak ada  kebocorar

cairan.

12.Lakukan dekontaminasi pada plastik pembungkus

jenazah dengan menyemprotkan chlorine 0,5%.

13.Jenazah diantar dengan mobil jenazah khusus

] 4. Proses pengantaran jenazah berkoordinasi dengan

Dinas Kesehatan terkait,

15. Lakukan kaordinasi dengan alur:

-Bila shift pagi, petugas ruangan mengkonfirmasi

ke  Bidang  Pelayanan  kemudian  Bidang

Pelayanan   berkoordinasi   dengan   Dinas

Kesehatan terkait.

-Bila shift sore atau malam, petugas ruangan

mengkonfirmasi  ke MOD kemudian MOD

mengkonfirmasi  ke  Pidang Pelayanan dan

Bidang Pelayanan berkoordinasi dengan Dinas

Kesehatan terkait.

16.Petugas     membereskan    dan    melakukan

dekontaniinasi peralatan bekas jenazah dengan

menggunakan chlorin 0,5%

17.Petugas cuci tangan dengan sarung tangan dan

segera melepas APD sesuai prosedur di tempat yang

telah disediakan.
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Ruang Isolasi Khusus

Instalasi Gawat Darurat (IGD)

Intensive Care Unit (ICU)

Ruang Pemulasaraan Jenazah

18.Petugas mencuci tangan kembali menggunakan

sabun dengan air mangalir seteiah semua APD

dilepaskan

19.Petugas mandi setelah melakukan tindakan dan

mengganti baju.

Catatan:

a.Jenazah sebaiknya tidak lebih dari 4 (empat) jam

disemayamkan di pemulasaraan jenazah

b.Jenazah tidak boleh dibalsem atau disuntik pengawet.

c.Jika akan diotopsi harus dilakukan oleh petugas

khusus, jika diijinkan oleh keluarga dan Direktur

Rumah Sakit.
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A. Persiapan

1.Seluruh  petugas  pemulasaraan jenazah  harus

menjalankan kewaspadaan standar

2.Petugas yang menangani jenazah memakai APD

lengkap yang terdiri dari:

a.Gaun bedah

b.Sarung tangan non steril 2 lap-s (pendek dan

panjang)

c.Pelindung wajah atau kacamata/goggle,

PROSEDUR

Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Kota Banjar

Nomor445//RSU Tentang Pedoman Penanganan

Pasien Dengan Corona Virus Disease ^ 2019 (COVlD-19)

Di Rumah Sakit Umum Kota Banjar

KEBIJAKAN

Mencegah terjadinya transmisi/penuLvran penyakit dari

jenazah ke petugas kamar jenazah.

Mencegah terjadinya penularan penyakit dari jenazah

ke lingkungan dan pengunjung.

TUJUAN

Merupakan kegiatan pengelolaan jenazah pasien umat

muslim dengan penyakit Corona Virus Disease-20/9

(COVlD-19) mulai dari ruangan, pemindahan ke kamar

jenazah, pengelolaan jenazah di kamar jenazah, serah

terima kepada keluarga dan pemulangan jenazah
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d.Masker bedah,

e.Topi/Penutup kepala
f.Celemek karet /apron

g.Sepatu Booth.
3.Petugas    ruangan   menelpon   ke   Instalasi

Pemulasaraan Jenazah
4.Petugas memberi penjelasan kepada pihak keluarga

tentang penanganan khusus bagi jenazah dengan
COVID-19.

B. Langkah-langkah pemulasaran jcnazah pasicn

terinfeksi COVID-19 dilakukan sebagai berikut:.

1.Petugas kamar jenazah datang dengan APD sesuai

ketentuan.
2.Petugas   memindahkan  jenazah  ke  tempat

pemulasaraan jenazah.

3.Petugas membersihkan najis (jika ada)

4.Luka dan bekas suntikan atau semua lubang-lubang

tubuh, ditutup dengan kasa absorben dan diplester

kedap air.
5.Siram jenazah dengan chlorin 0,5 %, dan tunggu

selama 10-20 menit
6.Memandikan  jenazrh diganti    dengan  men-

tayamum-kan jenazah sesuai ketentuan syariah,

yaitu dengan cara; Petugas mengusap wajah dar.

keduatangan jenazah (minimal sampai pergelangan,

dengan debu, tanpa melepas APD Petugas.

7.Bila kondisi tidak memungkinkan jenazah, boleb

tidak ditayamumkan.
8.Setelah men-tayamum-kan jenazah petugas cuci

tangan dengan tetap menggunakan sarung tangan,

9.Petugas membungkus jenazah dengan plastik, di ikat

dan pastikan tidak ada kebocoran

10.Petugas membungkus jenazah dengan kain kafa^

tanpa melepas baju yang dipakai jenazah.

11.Jenazah yang telah  dikafani  dengan  benar

dimasukkan tce dalam kantong plastik kedap air, dan

diikat.
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9.Pastikan tidak ada kebocoran cairan tubuh yang

mencemari bagian luar kantong plastik.

10.Jika keluarga pasien ingin melihat jenazah, sebelum

jenazah  dimasukkan  ke  dalam Peti  jenazah

diperbolehkan dengan terlebih dahulu memakai

APD (Masker Bedah).

11.Jenazah yang sudah dibungkus tidak boleh dibuka

lagi.

12.Lakukan dekontaminasi pada plasuk pemungkus

jenazah dengan menyemprotkan chlorine 0,5%.

13.Jenazah dimasukkan ke dalam peti jenazah dengan

dimiringkan ke kanan sehingga saat dikuburkan

jenazah menghadap ke arah kiblat

14.Pastikan peti tertutup rapat dengan memberikan

sealant silicon.

15.Bila tidak tersedia peti jenazah, dapat menggunakan

kantung jenazah dan berikan sealant silicon paaa

resletingnya dan pastikan tidak ada  kebocoran

cairan.

16.Lakukan dekontaminasi pad? peti/kantung jenazah

dengan menyemprotkan chlorine 0,5%.

17.Jenazah diantar dengan mobil jenazah khusus

18.Proses pengantaran jenazah berkoordinasi dengan

Dinas Kesehatan terkait,

19.lakukan koordinasi dengan alur:

- Bila shift pagi. petugas ruangan mengkonfirmasi

ke Bidang Pelayanan ketnudian Bidang

Pelayanan berkoordinasi dengan Dinas

Kesehatan terkait.

PROSEDUR
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Ruang Jsolasi Khusus

Instalasi Gawat Darurat (IGD)

Intensive Care Unit (ICU)

Ruang Pemulasaraan Jenazah

UNIT TERKAIT

- Bila shift sore atau malam, petugas ruangan

mengkonfinnasi ke MOD kemudian MOD

mengkonfirmasi ke Bidang Pelayanan dan

Bidang Pelayanan berkoordinasi dengan Dinas

Kesehatan terkait.

20. Petugas membereskan dan melakukan

dekontaminasi peralatan bekas jenazah dengan

menggunakan chlorin 0,5%

21.Petugas cuci tangan dengan sarung tangan dan

segera melepas APD sesuai prosedur di tempat yang

telah disediakan

22.Petugas mencuci tangan kembuli menggunakan

sabun dengan air mangalir setelah semua APD

dilepaskan

23.Petugas mandi setelah selesai melakukan tindakan

dan mengganti baju.

Catatan:

a.Jenazah sebaiknya tidak lebih dari 4 (empat) jam

disemayamkan di pemulasaraan jenazah

b.Jenazah tidak boleh dibalsem atau disuntik pengawet.

c.Jika akan diotopsi harus dilakukan oleh petugas

khusus, jika diijinkan oleh keluarga dan Direktur

Rumah Sakit.

PROSEDUR
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