
Makan 
dengan benar

Tidur minimal 
8 jam

Mengurangi stres 
sebisa mungkin

Apa yang dapat dilakukan oleh orang dengan HIV untuk 
melindungi diri dari COVID-19?

Saat ini belum ada vaksin untuk mencegah COVID-19. Cara terbaik untuk mencegah penyakit ini 
adalah dengan menghindari paparan virus penyebab COVID-19.

Orang dengan HIV harus melakukan pencegahan setiap hari untuk mencegah terjadinya penularan 
dan penyebaran COVID-19. Selain itu, orang dengan HIV juga harus terus mempertahankan gaya 
hidup sehat diantaranya:

Dengan tetap sehat, orang 
dengan HIV dapat 
membantu sistem kekebalan 
tubuh untuk melawan infeksi 
bila terjadi. 

ODHA juga dapat menjadi sangat 
berisiko menjadi sakit berat akibat 
COVID-19 pada keadaan seperti 
masyarakat umum lainnya.

ODHA dengan jumlah CD4 
rendah

ODHA yang tidak dalam 
pengobatan ARV (antiretroviral).

Saat ini, belum terdapat informasi spesifik tentang risiko COVID-19 pada ODHA.

Efek langsung akibat adanya penurunan kekebalan tubuh masih belum diketahui, tetapi dengan 
melihat berbagai infeksi pernapasan virus lainnya, risiko untuk orang dengan HIV menjadi sakit 
berat mungkin terjadi pada:

COVID-19:
BERBAGAI HAL YANG HARUS 
DIKETAHUI OLEH ODHA

Apakah orang dengan HIV berisiko lebih tinggi untuk COVID-19 
dibandingkan orang lain?



Orang dengan HIV juga memiliki angka kesakitan yang lebih tinggi terhadap kondisi penyakit 
penyerta tertentu. Dengan bertambahnya usia dan disertai penyakit penyerta tertentu dapat 
meningkatkan risiko mereka menjadi lebih parah jika terinfeksi COVID-19, terutama orang dengan 
HIV lanjut.

Langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh orang dengan HIV selain dari apa yang 
direkomendasikan untuk masyarakat umum adalah:

Segera hubungi fasilitas layanan kesehatan jika Anda mengalami gejala yang mungkin 
menyerupai infeksi COVID-19. Tanyakan dan diskusikan bersama dokter bagaimana 
caranya agar Anda dapat terus menilai perkembangan gejala dan penyakit dan 
bagaimana cara menghindari potensi penyebaran COVID-19 ke orang lain.

Pelajari lebih lanjut tentang COVID-19 dan apa yang harus dilakukan jika Anda sakit.

Apa yang harus saya lakukan jika saya mungkin 
memiliki COVID-19?

Pastikan ketersediaan 
ARV dirumah dalam 
jumlah cukup.

Sumber: diadaptasi dari 
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/specific-groups/hiv.html, 
COVID-19: What people with HIV should know

Pertahankan jaringan 
sosial dari jarak jauh, 
seperti online, melalui 
telepon, atau dengan 
mengobrol lewat 
panggilan video. 

Ini bisa membantu 
Anda tetap terhubung 
secara sosial dan 
sehat secara mental, 
yang merupakan hal 
yang sangat penting 
bagi orang dengan 
HIV.

Buat rencana 
perawatan klinis jika 
Anda harus tinggal di 
rumah selama 
beberapa minggu. 

Cobalah untuk 
membangun 
komunikasi dengan 
petugas kesehatan di 
fasilitas layanan 
kesehatan Anda 
melalui portal online 
(telemedicine). Jika 
tidak tersedia, 
pastikan Anda bisa 
berkomunikasi 
dengan petugas 
kesehatan Anda 
melalui telepon atau 
pesan singkat.

Dibandingkan 
masyarakat umum, 
orang dengan HIV 
kadang-kadang lebih 
membutuhkan 
bantuan ekstra dari 
teman, keluarga, 
tetangga, petugas 
kesehatan 
masyarakat, dan 
lainnya. 

Jika Anda sakit, 
pastikan Anda tetap 
berkomunikasi melalui 
telepon atau email 
dengan orang yang 
dapat membantu 
Anda.

Apa yang dapat dilakukan oleh orang dengan HIV untuk 
melindungi diri mereka sendiri dari COVID-19?



Beberapa jenis obat HIV (seperti lopinavir / ritonavir) sedang dievaluasi dalam 
uji klinis sebagai pengobatan COVID-19. Walaupun ada beberapa bukti bahwa 
obat HIV jenis ini dapat membantu mengobati infeksi SARS dan MERS (dua virus 
korona lain yang terkait dengan virus yang menyebabkan COVID-19), belum 
ada data yang tersedia dari uji klinis obat ini sehubungan dengan COVID-19.

Orang dengan HIV tidak boleh mengganti obat HIV (ARV) mereka secara 
sepihak dengan alasan untuk mencegah atau mengobati COVID-19.

Meminimalisasi stigma dan kesalahan informasi tentang COVID-19 sangat 
penting. Orang dengan HIV telah hidup dalam pengalaman yang berurusan 
dengan stigma dan dapat menjadi sekutu dalam mencegah stigma COVID-19. 

Pelajari bagaimana Anda dapat mengurangi stigma dan membantu mencegah 
penyebaran desas-desus tentang COVID-19.

Apa yang bisa dilakukan semua orang 
untuk meminimalisasi stigma tentang 
COVID-19?

Apakah obat HIV (ARV) dapat digunakan 
untuk mengobati COVID-19?


