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BAB V 

PENUTUP 

 

 

V.1  Kesimpulan  

Coronavirus adalah penyakit yang diakibatkan oleh virus corona atau yang 

disebut Corona Virus Disease (COVID-19). Merupakan virus yang menyebar 

dengan sangat cepat melalui kontak antar manusia. Virus ini menyebar melalui 

droplet penderita dan masuk ke mukosa seperti mulut, hidung ataupun mata. Virus 

ini menyerang sistem pernafasan serta gejala lain seperti demam, batuk, sakit 

tenggorokan, diare, dll. Keadaan penderita menjadi semakin kritis bila penderita 

memiliki penyakit penyerta atau penyakit comorbid. Tenaga medis sangat berisiko 

tertular Covid-19, khususnya tenaga medis yang merawat pasien Covid-19 di 

Ruang ICU Covid-19. Meskipun selama masa pademik berbagai negara telah 

mengembangkan pembuatan vaksin dengan berbagai metode dan teknologi. Vaksin 

tersebut telah di sebarluaskan oleh pemerintah ke masyarakat. Namun resiko 

terjangkit Covid-19 setelah di vaksin tetap ada.   

Sosialiasi dan panduan pencegahan dan pengendalian Covid-19 terus di 

kembangkan oleh WHO serta Kementrian Kesehatan, namun pencegahan dan 

pengendalian tersebut bersifat umum, hanya untuk panduan pencegahan di lingkup 

masyarakat, tidak ada panduan yang spesifik untuk di ruang ICU Covid-19. Padahal 

Ruang ICU Covid-19 merupakan unit khusus yang digunakan untuk merawat 

pasien Covid-19 yang memiliki resiko tinggi terpapar Covid-19. Sehingga 

dibuatlah Booklet Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Ruang ICU Covid-19 

sebagai sumber bacaan tenaga kesehatan, mahasiswa kesehatan maupun relawan 

Covid-19 dan agar bermanfaat dalam mengurangi angka penyebaran infeksi Covid-

19 sekaligus mengurangi angka kematian tenaga kesehatan di Ruang ICU Covid-

19. 
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V.2  Saran 

a. Rumah Sakit 

Sebaiknya Rumah Sakit melakukan monitor dan evaluasi terkait 

Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Ruang ICU Covid-19 secara 

berkala. Booklet ini dapat dijadikan sumber bacaan dan menarik bagi 

perawat, mahasiswa keperawatan ataupun di Ruang ICU Covid-19 

sehingga dapat mendorong perawat melalukan penecegahan dan 

pengendalian infeksi sesuai panduan dan secara tidak langsung 

mengurangi angka terinfeksinya tenaga kesehatan di ruang ICU Covid-19. 

b. Mahasiswa Keperawatan 

Booklet Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Ruang ICU Covid-19 

sebaiknya di jadikan referensi bagi perawat serta mahasiswa khususnya 

mahasiswa keperawatan, serta di sebarluaskan agar dapat bermanfaat dan 

menjadi sumber ilmu pengetahuan terutama untuk mahasiswa yang akan 

melakukan praktik klinik di Ruang ICU Covid-19. 

c. Peneliti selanjutnya 

Untuk peneliti selajutnya diharapkan dapat melakukan penelitian dengan 

menambah pokok pembahasan seperti tindakan pencegahan infeksi saat 

intervensi seperti suction serta tindakan lain yang meyebabkan kontak 

dengan pasien di ruang ICU Covid-19  
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