
Pertimbangan 
bagi kelompok 
disabilitas 
selama wabah 
COVID‑19
Pada 30 Januari 2020, World Health Organiation 
(WHO) menyatakan wabah penyakit novel 
coronavirus, COVID‑19, menjadi Darurat Kesehatan 
Masyarakat Yang Meresahkan Dunia atau Public 
Health Emergency of International Concern (PHEIC), 
karena kecepatan dan skala penyebarannya.
WHO dan otoritas kesehatan publik di seluruh 
dunia mengambil tindakan untuk menghentikan 
wabah COVID‑19.1 Populasi tertentu, seperti orang 
dengan disabilitas, dapat lebih terdampak oleh 
COVID‑19. Dampak ini dapat diminimalisir jika 
tindakan dan usaha protektif yang tepat 
dilakukan oleh para pemegang kepentingan.

1  https://www.who.int/publications‑detail/critical‑preparedness‑readiness‑and‑response‑ 
actions‑for‑covid‑19
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COVID-19

Mengapa diperlukan pertimbangan tambahan  
untuk penyandang disabilitas selama wabah  
COVID-19? 
Tindakan perlu dilakukan untuk memastikan orang dengan disabilitas 
bisa mengakses layanan kesehatan, air dan sanitasi serta informasi 
kesehatan yang mereka butuhkan, termasuk selama wabah COVID-19. 

Orang dengan kebutuhan khusus memiliki risiko lebih besar untuk 
tertular COVID-19 karena: 

–  Adanya keterbatasan untuk mengimplementasikan tindakan kebersihan   
dasar, seperti mencuci tangan (mis. tempat cuci tangan, wastafel atau  
pompa air tidak dapat diakses, atau mungkin kesulitan menggosokkan  
tangan mereka dengan benar); 

–  Adanya kesulitan memberlakukan jaga jarak karena mereka memerlukan  
bantuan atau karena mereka sudah bergantung pada institusi; 

–  Adanya kebutuhan untuk menyentuh benda-benda untuk mendapatkan  
informasi dari lingkungan atau untuk dukungan fisik; 

–  Kesulitan dalam mengakses informasi kesehatan umum. 

Penyandang disabilitas memiliki risiko lebih tinggi menderita penyakit 
berat jika mereka terinfeksi karena: 

–  Adanya kondisi kesehatan yang menyebabkan disabilitas;  
–  Adanya keterbatasan untuk mengakses layanan kesehatan. 

Orang dengan disabilitas juga bisa lebih terdampak oleh wabah  
ini karena adanya gangguan terhadap layanan yang biasanya 
mereka andalkan.  
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 Buat rencana untuk menjamin keberlanjutan perawatan dan 
bantuan yang Anda butuhkan 

  
 

 

Pertimbangan dalam tiap peran 

Tindakan yang dapat dilakukan oleh  
penyandang disabilitas dan keluarga 

Kurangi potensi paparan Anda terhadap COVID-19 

Semua orang dengan kebutuhan khusus dan keluarga harus mengikuti 
pedoman WHO tentang tindakan perlindungan dasar selama wabah 
COVID-19, seperti kebersihan tangan, etika bernafas dan jaga jarak.2 

Jika Anda kesulitan mengikuti tindakan proteksi dasar ini (sebagai contoh, 
Anda tidak bisa mengakses tempat cuci tangan/wastafel/pompa air untuk 
mencuci tangan Anda secara rutin, bekerjasamalah dengan keluarga, 
teman dan pengasuh Anda untuk beradaptasi. Selain itu: 

– Praktikkan jaga jarak minimal satu meter dari orang lain. 
– Hindari tempat ramai sebisa mungkin dan minimalisir kontak fisik 

dengan orang lain. Pertimbangkan untuk pergi ke supermarket atau 
apotek di luar jam ramai. Manfaatkan jam buka khusus untuk orang 
dengan disabilitas jika ada. 

– Lakukan pembelian secara online atau melalui telepon atau minta 
bantuan keluarga, teman, atau pengasuh agar Anda tidak perlu 
mengakses tempat ramai. 

– Pertimbangkan untuk membeli barang yang Anda butuhkan dalam 
jumlah besar seperti makanan, alat kebersihan, obat atau alat kesehatan 
untuk mengurangi frekuensi Anda mengakses tempat umum. 

– Bekerja dari rumah jika memungkinkan, terutama jika Anda biasanya 
bekerja di tempat yang sibuk atau ramai. 

– Pastikan alat bantu, jika ada, didisinfeksi secara berkala; contohnya kursi 
roda, tongkat berjalan, alat bantu jalan, papan transfer, tongkat putih, 
atau produk lain yang sering dipegang dan digunakan di tempat umum. 

– Jika Anda bergantung pada pengasuh, pertimbangkan untuk menambah 
jumlah orang yang bisa Anda panggil, untuk berjaga-jaga jika satu atau 
lebih mengalami sakit atau perlu mengisolasi diri. 

2 https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public 

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public
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– Jika Anda mendapatkan pengasuh dari sebuah agensi, cari tahu 
apakah alternatif yang mereka miliki untuk mengkompensasi potensi 
kurangnya tenaga. Anda mungkin ingin berbicara dengan keluarga 
dan teman-teman tentang bantuan apa yang bisa mereka berikan, 
dan skenario dimana Anda mungkin perlu menghubungi mereka. 

– Identifikasi organisasi di komunitas Anda yang bisa Anda akses jika 
Anda memerlukan bantuan. 

Persiapkan keluarga Anda jika Anda terpapar COVID-19 
–   Pastikan orang di rumah Anda, termasuk teman-teman dan keluarga  

Anda, mengetahui semua informasi penting yang mereka butuhkan jika  
Anda sakit.3 Misalnya informasi tentang asuransi kesehatan Anda, obat  
Anda, dan kebutuhan dari tanggungan Anda (anak-anak, orang tua atau 
hewan peliharaan). 

–  Ikuti nasihat tentang menghubungi profesional kesehatan atau hotline  
layanan kesehatan. 

–  Pastikan semua orang di rumah Anda mengetahui apa yang harus  
mereka lakukan jika Anda tertular COVID-19 atau memerlukan bantuan. 

–  Jika mereka (orang di rumah) belum mengetahui, perkenalkan mereka  
dengan orang-orang dalam jaringan bantuan Anda sehingga mereka  
bisa berkomunikasi secara efektif jika Anda sakit. 

–  Ketahui nomor telepon layanan dan kontak telehealth4, jika Anda memiliki  
pertanyaan atau memerlukan bantuan medis yang tidak mendesak.  

Kesehatan mental dan fisik anggota keluarga dan pengasuh 
–  Pastikan semua anggota rumah tangga dan pengasuh melakukan  

tindakan proteksi dasar, seperti mencuci tangan, agar tidak terpapar  
COVID-19. 

–  Ikuti pedoman WHO tentang pertimbangan kesehatan mental dan  
pedoman menangani penyakit tidak menular selama wabah COVID-19.5,6  

–   Anjurkan anak-anak dengan disabilitas untuk terus bermain, membaca,  
belajar dan berhubungan dengan teman-teman menggunakan  
panggilan telepon, SMS atau media sosial. 

3 https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/330987/WHO-nCov-IPC_Masks-2020.1-eng. 
pdf?sequence=1&isAllowed=y 

4 Telehealth yaitu penggunaan telekomunikasi dan teknologi virtual untuk memberikan 
pelayanan kesehatan di luar fasilitas pelayanan kesehatan tradisional. 

5 https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/mental-health-considerations. 
pdf?sfvrsn=6d3578af_2 

6 https://www.who.int/who-documents-detail/covid-19-and-ncds 

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/330987/WHO-nCov-IPC_Masks-2020.1-eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/330987/WHO-nCov-IPC_Masks-2020.1-eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/mental-health-considerations.pdf?sfvrsn=6d3578a
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/mental-health-considerations.pdf?sfvrsn=6d3578a
https://www.who.int/who-documents-detail/covid-19-and-ncds


COVID-19

 

  

– Jika seseorang di rumah diduga tertular virus, orang itu harus diisolasi, 
diinstruksikan untuk memakai masker, dan harus melakukan tes sesegera 
mungkin.7 Semua permukaan perlu didisinfeksi, dan semua orang di 
rumah harus melakukan pengawasan gejala. Jika memungkinkan, semua 
orang dengan kondisi kesehatan bawaan atau imunitas yang lemah perlu 
dipindahkan ke lokasi lain hingga masa isolasi selesai. 

7 https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/330987/WHO-nCov-IPC_Masks-2020.1-eng. 
pdf?sequence=1&isAllowed=y 

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/330987/WHO-nCov-IPC_Masks-2020.1-eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/330987/WHO-nCov-IPC_Masks-2020.1-eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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Tindakan bagi pemerintah 

– Termasuk memberi keterangan dan, jika memungkinkan, bahasa isyarat 
untuk semua kegiatan dan komunikasi secarastayangan langsung dan 
rekaman. Ini mencakup pidato nasional, briefing pers, dan tayangan 
langsung media sosial. 

– Mengkonversi bahan umum menjadi format “Mudah Dibaca” agar 
dapat diakses oleh orang-orang dengan disabilitas intelektual atau 
gangguan kognitif. 

– Mengembangkan produk informasi tertulis yang mudah diakses dengan 
menggunakan format dokumen yang sesuai, (seperti “Word”), dengan 
heading terstruktur, cetakan besar, versi braille dan format untuk tuna 
netra dan tuna rungu. 

– Memberikan teks untuk gambar yang digunakan dalam dokumen atau 
di media sosial. Menggunakan gambar yang inklusif dan tidak memberi 
stigma terhadap disabilitas. 

– Bekerja dengan organisasi disabilitas, termasuk badan advokasi 
dan penyedia layanan disabilitas untuk menyebarkan informasi 
kesehatan umum. 

Melakukan tindakan terukur untuk orang dengan disabilitas 
dan jejaringan pendukung mereka 

Bekerja bersama orang dengan disabilitas dan organisasi  
representatif untuk mengidentifikasi secar a cepat langkah fiskal 
dan  administratif, seperti:  

–  Kompensasi finansial untuk keluar ga dan pengasuh yang memerlukan  
cuti untuk merawat orang tercintanya. Contohnya seperti membayar,  
untuk masa waktu tertentu, anggota keluarga atas dukungan yang  
diberikan selama jam kerja normal. 

–  Kompensasi finansial bagi keluarga dan pengasuh yang merupakan  
bagian dari tenaga kerja disabilitas lepas dan mandiri, yang mungkin  
perlu melakukan isolasi diri, dan ketika mereka bekerja, mereka  
membuat orang dengan disabilitas berisiko terkena infeksi. 

–  Adopsi kebijakan bekerja dari rumah yang fleksibel, bersama   
dengan kompensasi finansial untuk teknologi yang dibutuhkan   
agar dapat bekerja.  
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– Tindakan finansial (biasanya dalam paket stimulus ekonomi yang 
lebih luas) yang mencakup orang dengan kebutuhan khusus, seperti 
pembayaran untuk individu yang memenuhi syarat, kelonggaran pajak, 
subsidi untuk barang dan penangguhan sementara untuk biaya yang 
bersifat umum. 

– Menyediakan hotline dalam beberapa format (mis. telepon, email 
dan SMS) bagi orang dengan kebutuhan khusus untuk berkomunikasi 
dengan pemerintah, bertanya, dan menyampaikan kekhawatiran mereka. 

Melakukan tindakan terukur untuk penyedia layanan 
disabilitas di komunitas8 

Bekerja bersama penyedia layanan disabilitas untuk mengidentifikasi 
tindakan demi keberlanjutan layanan dan prioritas akses untuk 
perlengkapan proteksi: 

–  Memastikan agensi penyedia pengasuh disabilitas memiliki r encana  
berkesinambungan untuk situasi dimana jumlah pengasuh yang  
tersedia berkurang. 

–  Bekerja bersama penyedia layanan disabilitas untuk mengurangi  
birokrasi rekrutmen yang menjadi penghambat sambil melakukan  
tindakan proteksi, seperti pemeriksaan rekam kriminal oleh polisi (SKCK). 

–  Mempertimbangkan dukungan finansial jangka pendek bagi layanan  
disabilitas untuk menjamin mereka tetap sehat secara finansial jika  
mereka mengalami kerugian dalam beroperasi. 

–  Menyediakan hotline bagi layanan disabilitas untuk berkomunikasi  
dengan pemerintah dan menyampaikan kekhawatiran mereka. 

–  Memprioritaskan agensi pengasuh disabilitas untuk akses terhadap  
perlengkapan proteksi diri gratis, seperti masker, celemek, sarung  
tangan dan hand sanitizer. 

–  Memastikan pengasuh orang dengan disabilitas mendapatkan akses  
tes C OVID-19 bersama dengan kelompok prioritas lainnya. 

8 Penyedia layanan disabilitas di komunitas termasuk agensi yang menyediakan layanan 
pengasuh, spesialisasi pemberi kesempatan kerja, atau spesialisasi di bidang terapi dan 
konsultasi untuk orang dengan disabilitas. 
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Meningkatkan perhatian yang diberikan untuk orang dengan 
disabilitas yang tinggal dalam lingkungan berisiko tinggi 
terdampak penyakit 

 
 

 

Bekerja bersama orang dengan disabilitas dan organisasi representatif 
mereka untuk mengidentifikasi tindakan untuk melindungi orang dengan 
disabilitas yang mungkin berada dalam situasi dengan risiko tinggi: 

–  Memastikan agensi yang menyediakan layanan bagi or ang dengan  
disabilitas dalam pengaturan kelembagaan9 mengembangkan dan  
mengimplementasikan rencana kesinambungan layanan. 

–  Identifikasi or ang dengan disabilitas di penjara dan fasilitas rehabilitasi,  
dan bekerja bersama otoritas yang relevan untuk mengimplementasikan  
tindakan kontrol infeksi dan mengidentifikasi adanya potensi paparan. 

–  Memastikan tuna wisma dengan disabilitas mendapatkan air , makanan, 
tempat tinggal dan pelayanan kesehatan yang sama dengan orang lain 
dan bisa melakukan tindakan proteksi dasar agar tidak tertular COVID-19. 

–   Memastikan kebutuhan orang dengan disabilitas dipertimbangkan  
dalam operasi kesiapan dan respon terhadap wabah COVID-19 dalam  
setting kemanusiaan, termasuk orang yang hidup dalam situasi pindah  
paksa, pengungsian dan asrama tenaga kerja asing, tempat tinggal  
informal dan lingkungan kumuh. 

Memastikan tindakan tanggap darurat mencakup kebutuhan 
orang dengan disabilitas 

Bekerja bersama orang dengan disabilitas dan organisasi representatif 
mereka untuk memastikan deklarasi tanggap darurat yang berdasarkan 
pada wabah COVID-19 juga mencakup kebutuhan mereka: 

–  Memastikan pengasuh orang dengan kebutuhan khusus juga dianggap  
sebagai pekerja esensial dan dikecualikan dari pemberlakuan jam malam  
dan lockdown yang dapat mempengaruhi keberlanjutan pemberian  
layanan bantuan. 

–  Memberikan pengecualian, agar orang dengan kebutuhan khusus yang  
sangat rentan dengan pemberlakuan tinggal di rumah, diperbolehkan  
meninggalkan rumah mereka dalam waktu yang singkat dan dengan  
cara yang aman selama pemberlakuan jam malam dan lockdown. 

–  Memastikan tindakan tanggap darurat tidak mendiskriminasi disabilitas.  
Mekanisme proteksi hak asasi manusia bagi orang dengan disabilitas  
yang berada dalam kerangka institusional tidak boleh dikurangi sebagai  
bagian dari tindakan emergensi. 

9 Pengaturan kelembagaan antara lain penjara, rumah sakit jiwa dan panti jompo. 
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Tindakan bagi pelayanan kesehatan 

– Bekerja untuk memastikan semua klinik yang menyediakan tes 
dan layanan berkaitan dengan COVID-19 mudah diakses. Hilangkan 
penghalang fisik (seperti jalan yang tidak rata, tangga, tempat yang 
sulit dijangkau atau peralatan yang sulit digunakan); penghalang sikap 
(seperti stigma sosial terhadap disabilitas dan penolakan layanan 
esensial); dan penghalang finansial (seperti biaya pengobatan yang 
mahal atau akses fasilitas yang mahal). Memastikan informasi tentang 
aksesibilitas layanan kesehatan COVID-19 disebarkan kepada orang 
dengan disabilitas dan pengasuh mereka. 

– Memberikan informasi dalam beragam format yang mudah dipahami 
untuk memenuhi semua kebutuhan. Jangan hanya bergantung pada 
informasi verbal atau tertulis, dan adopsi cara berkomunikasi yang 
mudah dipahami bagi orang dengan gangguan intelektual, kognitif 
dan psikososial. 

– Memberikan konsultasi di rumah bagi orang dengan disabilitas, 
termasuk untuk kebutuhan kesehatan umum mereka dan, jika perlu, 
untuk kebutuhan berkaitan denga COVID-19. 

– Membuat dan menyebarkan informasi kepada tenaga kesehatan agar 
mereka menyadari potensi konsekuensi kesehatan dan sosial COVID-19 
bagi orang dengan disabilitas. 

– Memberikan dukungan yang cukup bagi orang dengan disabilitas yang 
memiliki kebutuhan kompleks, terutama jika mereka dikarantina atau 
diisolasi. Jika perlu, koordinasikan pelayanan antara layanan kesehatan 
dan sosial, keluarga, dan para pengasuh. 

– Memastikan keputusan untuk alokasi sumber daya terbatas 
(mis. ventilator) tidak didasarkan pada gangguan yang sudah ada 
sebelumnya, kebutuhan bantuan yang tinggi, penilaian kualitas hidup, 
atau bias medis terhadap orang dengan disabilitas. Ikuti pedoman 
WHO untuk memprioritaskan orang dengan risiko tinggi.10 

Menyediakan telehealth bagi orang dengan disabilitas 
– Menyediakan konsultasi telepon, SMS dan konferensi video untuk 

menyediakan layanan kesehatan dan dukungan psikososial bagi 
orang dengan disabilitas. Ini bisa untuk kesehatan umum mereka, 
dan mencakup kebutuhan rehabilitasi dan, jika perlu, kebutuhan 
yang berkaitan dengan COVID-19. 

10 https://www.who.int/ethics/publications/infectious-disease-outbreaks/en/ 

https://www.who.int/ethics/publications/infectious-disease-outbreaks/en/
https://tinggi.10
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Tindakan bagi penyedia layanan disabilitas  
di komunitas   

Membuat dan mengimplementasikan rencana 
kesinambungan layanan 

– Merencanakan skenario dimana tenaga kerja berkurang, dan 
mengidentifikasi tindakan untuk menambah staf administrasi dan teknis, 
dan juga pengasuh, jika perlu. 

– Mengidentifikasi tindakan dan bekerja bersama dengan pemerintah 
untuk mengurangi penghalang rekrutmen, sambil terus memberlakukan 
tindakan proteksi, seperti pemeriksaan polisi untuk pengasuh. 

– Mengadakan pelatihan tambahan dan jika memungkinkan, 
mengembangkan modul online untuk menyiapkan tenaga kerja baru 
dan orang yang akan memegang peran tambahan. 

– Bekerja bersama dengan agensi pengasuh dan disabilitas lokal untuk 
memprioritaskan layanan disabilitas yang paling dibutuhkan dan 
yang esensial agar tetap terbuka. Identifikasi klien yang paling rentan 
terhadap berkurangnya layanan. 

Berkomunikasi secara rutin dengan orang dengan 
disabilitas dan jaringan dukungan mereka 

– Menyediakan informasi tertarget tambahan tentang COVID-19, 
menyorot informasi yang relevan bagi orang dengan disabilitas dan 
jaringan pendukung mereka. Ini mencakup informasi tentang rencana 
kesinambungan; telehealth dan nomor telepon hotline; lokasi layanan 
kesehatan yang mudah diakses; dan lokasi dimana hand sanitizer atau 
alat sterilisasi dapat diakses ketika mereka kehabisan, atau dalam situasi 
dimana mereka perlu melakukan isolasi diri. 

– Menggunakan berbagai platform komunikasi seperti panggilan 
telepon, SMS dan media sosial untuk membagikan informasi, dan 
jika perlu mengkonversi informasi yang sudah ada menjadi format 
yang mudah diakses. 

Mengurangi potensi paparan terhadap COVID-19 selama 
penyediaan layanan disabilitas di komunitas 

–  Menyediakan pelatihan, dan meningkatkan kemampuan tenaga kerja  
layanan disabilitas dalam pengendalian infeksi.11 

11 https://www.who.int/publications-detail/infection-prevention-and-control-during-health-care-
when-novel-coronavirus-(ncov)-infection-is-suspected-20200125 

https://www.who.int/publications-detail/infection-prevention-and-control-during-health-care-when-novel-coronavirus-(ncov)-infection-is-suspected-20200125
https://www.who.int/publications-detail/infection-prevention-and-control-during-health-care-when-novel-coronavirus-(ncov)-infection-is-suspected-20200125
https://infeksi.11
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–  Menjamin pengasuh disabilitas dan penyedia layanan memiliki akses  
pada perlengkapan proteksi diri seperti masker, sarung tangan dan  
hand sanitizer; melihat meningkatnya permintaan akan produk ini.12  

–   Memberikan layanan disabilitas yang sesuai melalui konsultasi di rumah  
atau melalui platform seperti yang digunakan di telehealth.  

Menyediakan bantuan yang cukup bagi orang dengan 
disabilitas yang memiliki kebutuhan kompleks 

– Identifikasi orang dengan disabilitas dengan kebutuhan kompleks, 
dan bekerja bersama mereka, keluarga mereka, dan kelompok 
pendukungan/ komunitas, untuk mengidentifikasi keadaan dimana 
jumlah pengasuh berkurang atau tidak ada. 

– Identifikasi potensi meningkatnya kekerasan dan penelantaran terhadap 
orang dengan disabilitas karena isolasi sosial dan gangguan terhadap 
rutinitas harian; mendukung mitigasi risiko-risiko ini, sebagai contoh 
dengan menyediakan hotline untuk melapor. 

12 https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331695/WHO-2019-nCov-IPC_PPE_ 
use-2020.3-eng.pdf 

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331695/WHO-2019-nCov-IPC_PPE_use-2020.3-eng.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331695/WHO-2019-nCov-IPC_PPE_use-2020.3-eng.pdf
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Tindakan bagi pengaturan kelembagaan 

Mengurangi potensi paparan terhadap COVID-19 

Mengambil tindakan segera untuk mengurangi potensi paparan 
terhadap COVID-19 dalam setting institusional13: 

–  Identifikasi orang yang paling berisiko dan bekerja bersama mereka,  
keluarga mereka dan staf untuk mengimplementasikan tindakan dalam  
mengontrol penularan. 

–  Memastikan fasilitas-fasilitas bersih dan higienis, dan fasilitas sanitasi  
serta kebutuhan mencuci tersedia dan mudah diakses. 

–  Mengurangi keramaian sebisa mungkin dengan memodifikasi   
distribusi ruang. 

–  Mengurangi jumlah orang di rumah sakit jiwa, jika memungkinkan,  
dengan mengimplementasikan skema pemulangan dini, bersama  
dengan menyediakan dukungan memadai untuk kehidupan di  
lingkungan masyarakat/ komunitas. 

–  Memastikan para warga hunian bisa mengakses informasi tentang  
COVID-19 dan mengetahui cara mengikuti tindakan proteksi dasar.14 

–  Mengimplementasikan tindakan proteksi untuk mencegah penyebaran 
infeksi selama jam berkunjung, dan memfasilitasi berbagai metode  
komunikasi dengan keluarga dan dunia luar (mis. telepon, internet,  
komunikasi video). 

Melakukan persiapan saat penularan COVID19 terjadi 
dalam lembaga15 

– Menyediakan tes dan layanan kesehatan bagi warga jika perlu; 
merujuk warga ke fasilitas yang sesuai jika perlu. 

– Melakukan persiapan untuk meningkatnya kebutuhan akan staf 
pendukung untuk mengasuh orang yang menderita kasus ringan 
COVID-19 tapi tidak perlu dirawat di rumah sakit. 

– Menyediakan perlengkapan proteksi diri yang sesuai jika perlu 
bagi penghuni dengan disabilitas dan staf. 

13 https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331508/WHO-2019-nCoV-IPC_long_term_ 
care-2020.1-eng.pdf 

14 https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public 
15 http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0019/434026/Preparedness-prevention-and-

control-of-COVID-19-in-prisons.pdf?ua=1 

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331508/WHO-2019-nCoV-IPC_long_term_care-2020.1-eng.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331508/WHO-2019-nCoV-IPC_long_term_care-2020.1-eng.pdf
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0019/434026/Preparedness-prevention-and-control-of-COVID-19-in-prisons.pdf?ua=1
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0019/434026/Preparedness-prevention-and-control-of-COVID-19-in-prisons.pdf?ua=1
https://dasar.14
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Menyediakan bantuan yang cukup bagi warga penghuni 
dengan disabilitas 

   

  
 

 Menjamin hak-hak penghuni selama wabah COVID-19 
  

 

  
 

– Mengimplementasikan tindakan pengendalian infeksi bagi warga 
penderita COVID-19 yang tidak perlu dirawat di rumah sakit (mis. 
instruksikan mereka untuk memakai masker dan membatasi kontak 
dengan warga lain). 

– Menjamin jumlah staf dan persediaan yang cukup untuk mengamankan 
keberlanjutan perawatan dan dukungan bagi warga/ penghuni fasilitas. 

– Menyediakan akses dukungan psikososial bagi warga yang mengalami 
kesulitan/ tekanan selama wabah, termasuk melalui panggilan dan 
layanan psikososial online dan dukungan warga lain. 

– Memeriksa dan menjamin warga tidak menjadi korban kekerasan atau 
ditelantarkan dan tindakan pemaksaan tidak digunakan atau meningkat 
selama wabah. 

– Memastikan mekanisme pengawasan dan keluhan tetap berfungsi 
dan efektif. 



COVID-19

 Tindakan proteksi dasar diadopsi oleh masyarakat umum 
   

 
 

 Jadwal kerja yang fleksibel dan tindakan dalam kontrol 
penyebaran perlu didukung oleh pemberi kerja 

  
 

 
 

 Dukungan tambahan dari keluarga, teman dan tetangga untuk 
orang dengan disabilitas 

   
  

  
 

 
  

  

Tindakan bagi komunitas masyarakat 

– Ikuti pedoman yang ditetapkan oleh WHO tentang tindakan proteksi 
dasar terhadap COVID-19.16 Seriuslah dalam menghadapi COVID-19; 
walaupun Anda tidak berisiko mengalami gejala serius, Anda dapat 
menularkan virus itu kepada orang yang rentan. 

–  Ikuti pedoman WHO dalam menyiapkan tempat kerja untuk wabah  
COVID-19.17 

–  Jika memungkinkan, implementasikan jadwal kerja fleksibel yang  
memungkinkan orang dengan disabilitas melakukan telekerja. Pastikan  

produk  

gizinkan  
a berat  
si telah  
 tersedia  

mereka memiliki teknologi yang mereka butuhkan, termasuk 
bantuan yang tersedia di tempat kerja. 

–  Jika telekerja tidak memungkinkan, pertimbangkan untuk men
orang dengan disabilitas dengan risiko tinggi menderita gejal
untuk cuti (termasuk cuti dengan bayaran) hingga risiko infek
berkurang. Cari tahu kebijakan pemerintah dan bantuan yang
bagi pemberi kerja untuk memungkinkan implementasi tindakan ini. 

–  Memastikan aksesibilitas tindakan kontrol infeksi di tempat kerja, seperti  
menyediakan hand sanitizer. 

Peningkatan akses toko bagi populasi yang rentan 
– Pertimbangkan untuk menyediakan jam khusus bagi orang dengan 

disabilitas atau orang rentan lainya untuk mengakses toko; atau 
pertimbangkan cara alternatif yang memungkinkan orang dengan 
disabilitas untuk berbelanja (mis. pengiriman, online). 

– Hubungi orang dengan disabilitas secara rutin untuk memberikan 
dukungan emosional dan praktis, sambil mematuhi batasan isolasi 
sosial yang berlaku. 

– Ketahui fakta-faktanya dan jangan menyebarkan rumor berkaitan 
dengan COVID-19.18 

16 https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public 
17 https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/getting-workplace-ready-for-covid-19. 

pdf?sfvrsn=359a81e7_6 
18 https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/myth-busters 

https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/getting-workplace-ready-for-covid-19.pdf?sfvrsn=359a81e7_6
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/getting-workplace-ready-for-covid-19.pdf?sfvrsn=359a81e7_6
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/getting-workplace-ready-for-covid-19.pdf?sfvrsn=359a81e7_6
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/myth-busters
https://COVID-19.18
https://COVID-19.16
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