
Kembali ke Sekolah dan Pusat Penitipan Anak
Semua kasus COVID-19 wajib dilaporkan ke Departemen Kesehatan Masyarakat Philadelphia (PDPH) melalui 

(215)685-5488 ATAU email covid.schools@phila.gov untuk pelacakan kontak dan paduan lebih lanjut.

Jika hasil tes negatif ATAU 
dalam keadaan tertentu, 
*catatan penyedia yang merinci 
diagnosis alternatif diterima, 
kembali ke sekolah setelah: 

✔	 	24 jam tanpa demam dan 
tanpa obat penurun panas 
serta 

✔	 Gejala membaik 

Patuhi secara ketat semua panduan penggunaan 
masker sampai gejalanya benar-benar teratasi. 

*Lihat Sumber Daya untuk Sekolah/Penitipan 
Anak untuk detailnya

Jika hasil tes positif ATAU 
individu tidak dapat dites, 
kembali ke sekolah setelah: 

✔	 	24 jam tanpa demam dan 
tanpa obat penurun panas 
serta 

✔	  Gejala membaik dan 

✔	 	10 hari sejak gejala 
pertama muncul 

Patuhi secara ketat semua panduan 
penggunaan masker sampai gejalanya benar-
benar teratasi.

NEGATIF COVID-19 POSITIF COVID-19

GEJALA COVID-19 LAKUKAN TES COVID-19 TERLEPAS DARI  
STATUS VAKSINASI

For more info visit www.phila.gov/covid

Kembali ke sekolah JIKA:  

✔		24 jam tanpa demam dan tanpa obat penurun panas serta 

✔		Gejala membaik dan 

✔		10 hari sejak gejala pertama muncul

Kembali ke sekolah JIKA:  

✔		10 hari setelah tanggal pengumpulan tes 

Jika gejala berkembang selama isolasi Anda, tanggal kembali ke sekolah dapat dihitung 
dari tanggal pengumpulan tes positif jika kriteria sekolah lainnya telah terpenuhi.

TES COVID-19 POSITIF (PCR ATAU ANTIGEN)

TANPA GEJALA BERGELAJA

Bagi yang belum divaksinasi:  

✔			10 hari setelah terpapar tanpa melakukan tes ATAU  

✔			Setelah 7 hari jika tes PCR/antigen negatif yang 
dikumpulkan setelah hari ke-5 

*Karantina paling aman yang direkomendasikan adalah 14 hari setelah terpapar. 

Bagi yang **sudah divaksinasi lengkap: 

✔		Lakukan tes 5-7 hari setelah terpapar 

✔		Tidak perlu melakukan karantina 

✔		Patuhi secara ketat panduan penggunaan masker 
Pantau gejala selama 14 hari, terlepas dari status vaksinasi. Jika gejala berkembang, ikuti 
panduan kembali ke sekolah untuk Kontak Erat dengan gejala.  

**Divaksinasi lengkap berarti 2 minggu setelah dosis terakhir dari vaksinasi dosis satu 
atau dua

*KONTAK ERAT DENGAN SESEORANG YANG TERINFEKSI COVID-19 
TERMASUK ***KONTAK RUMAH TANGGA

*  Kontak erat: dalam jarak 6 kaki selama 15 menit dalam waktu 24 jam (terlepas dari 
penggunaan masker)

 ***  Kontak rumah tangga mungkin memerlukan penyelidikan lebih lanjut, baik oleh PDPH atau 
pejabat sekolah, untuk menentukan tanggal karantina

TANPA GEJALA BERGELAJA

Lakukan isolasi dan tes COVID-19 terlepas dari status 
vaksinasi. 

Kembali ke sekolah JIKA: 

✔			24 jam tanpa demam dan tanpa obat penurun panas 
serta 

✔		Gejala membaik dan 

✔		10 hari sejak gejala pertama muncul

Demam atau 
kedinginan 

Nyeri otot atau 
tubuh 

Sakit kepala 

Sakit 
tenggorokan 

Hidung 
tersumbat 
atau pilek 

Kelelahan 

Mual atau 
muntah 

Diare 

Batuk baru 
atau terus-
menerus 

Kehilangan 
rasa atau bau 
baru 

Sesak napas 
atau kesulitan 
bernapas

http://covid.schools@phila.gov
http://www.phila.gov/covid

