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ILUSTRASI PENYEBARAN COVID-19
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A Seorang Pertama Sebagai Pembawa  ( Positive Covid-19)
Mereka mudah untuk di temukan& Kebanyakan 
dalam pengobatan

11. STATUS

For The One We Love

A



1. STATUS
Terdapat 4  Group Orang  ( A, B, C ,D )

1. Group A, orang-orang yang sudah jelas membawa Virus, Mudah kita bisa lacak
& kebanyakan dalam pengobatan

2. Group B, orang-orang yang umumnya ditemui oleh orang  dalam group A, 
walau tidak janjian misalnya kasir etc. Kel ini sulit untuk di lacak

3. Group C, orang-orang  yang sengaja ditemui berinteraksi dengan seseorang
 yang masuk kekategori Group A misalnya Teman, keluarga dll

4.Group  D, orang-orang yang tidak kenal dengan orang yang termasuk 
dalam group A & C tetapi berinteraksi dengan group B.Seseorang dalam 
kategori D yang bertemu dengan B akan menjadi group B2  & seterusnya 
akan masuk ke group B, ini lebih susah untuk di lacak apalagi t
idak menujukan gejala
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2. PENYEBARAN
Seseorang yang termasuk dalam group A yang keluar rumah untuk bertemu
dengan seseorang yang masuk kategori group C, dan berpapasan dengan 
group B di berbagai area publik. seperti bandara, terminal, taksi,  supermarket 
etc, Walaupun group A dan B tidak mengenal satu sama lain
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Group A tiba dan bertemu dengan Group C, ( seperti  keluarga, teman, tetangga, 
kasir, pengantar makan etc ) seberapapun banyak orang di group C, kita masih 
dapat  menemukannya / melacaknya

C A



Ketika seseorang yang masuk dalam kriteria gorup D pergi keluar dan mungkin 
dia berhubungan / bertemu/ berpapasan dengan group B maka seseorang yang 
masuk dalam group D tadi akan berstatus menjadi si kelompok B2
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Masalahnya adalah kita tidak dapat menemukan seseorang yang masuk Kriteria 
group B (orang yang telah berpapasan dengan penderita yang positive dan me-
merlukan pengobatan). Tidak ada yang bisa mengetahui apakah seseorang masuk 
dalam group B, bahkan orang yang sebenarnya sudah masuk dalam group B 
sendiri pun (tidak dapat mengetahui apakah dirinya termasuk dalam criteria 
group B itu sendiri atau tidak)
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Pada dasarnya masa inkubasi adalah 2 minggu (14 hari). Selama 2 minggu group B 
akan menunjukkan tanda dan gejala

B

Demam

Batuk

Batuk

14 Hari



B

3. UPAYA PENCEGAHAN
Tujuan dari Lockdown dan karantina masyarakat adalah untuk 
menemukan seseorang yang masuk dalam Kriteria Group B
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(Seseorang yang masuk Kriteria Group C ) Memerlukan Karantina 
dan harus diobservasi

KARANTINA
& OBSERVASIC



Group D harus tinggal di rumah dan jangan pernah pergi keluar 
rumah

D

ISOLASI DIRI DI RUMAH



Dengan cara ini, kita dapat
� Menemukan group B dan melakukan karantina dan pengo-
batan
� Mengurangi dan menyetop bertambahnya group B2 (orang 
yang terpapar oleh group B)
� Menghentikan penularan/transmisi 

Marilah kita dengan kesadaran diri bersama melakukan pencega-
han penyebaran COVID-19, bisa dengan melakukan Pola Hidup 
Bersih dan Sehat, social distancing, isolasi diri, dll
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