
COVID-19 : 
Saran untuk Pengguna 
Narkotika dan Zat Adiktif 
Lainnya

Kita Bisa!
Pengguna NAPZA telah berhubungan dengan virus yang berbahaya 
sebelumnya. Leaflet ini memberikan informasi praktis yang membantu 
kita menjaga kesehatan dan cerdas dalam penggunaan obat-obatan, 
selama masa pandemi covid-19.

Covid-19 menular dari orang yang terinfeksi 
melalui droplet: batuk atau bersin lewat 
mulut atau hidung. Virus ini dapat bertahan 
hidup di permukaan benda dan masuk 
ke tubuh orang lain, ketika seseorang 
menyentuh permukaan benda yang terkena 
virus, dan kemudian menyentuh wajah 
mereka. 

Tentang 

COVID-19 / Virus Corona
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Pencegahan untuk 
Pengguna Narkotika

Jika kamu pengguna narkotika dengan cara dihisap (nge-dreg) seperti rokok 
(bukan berarti pengguna narkotika suntik tidak masalah). Perokok tembakau 
(termasuk jika kamu hanya menggunakannya untuk merokok ganja) 
membuat kamu lebih berisiko. kamu dalam situasi rentan, apabila memiliki 
COPD (Chronic Obstructive Pulmonary Disease atau penyakit paru-paru yang 
mengakibatkan penderitanya sulit bernapas) atau kondisi paru-paru lainnya:

Terkena droplet 
COVID-19 yang 
keluar lewat 
batuk atau 
bersin

Menyentuh 
mata, hidung, 
dan mulut 
kamu dengan 
tangan yang 
terkontaminasi

Berjabat tangan 
dan menyentuh 
permukaan yang 
terkontaminasi

Berbagi 
peralatan / 
perlengkapan 
obat-obatan 
termasuk 
sambungan, 
bong, pipa, 
perangkat 
inhalasi lainnya

Memegang 
obat-obatan 
yang telah 
dibawa 
dalam mulut 
seseorang

Demam Batuk Sesak napas

Gejala

COVID-19 / Virus Corona

2COVID-19 : Saran untuk Pengguna Narkotika dan Zat Adiktif Lainnya



Pencegahan

3. Jangan membawa obat dalam 
mulut, rectum atau vagina.

4. Jangan berbagi peralatan hisap 
(bong), peralatan suntik (insul) 
maupun berbagi rokok.

5. Jagalah kebersihan: 

Bersihkan lokasi menyuntik di 

bagian tubuh atau ruang kamar 

tempat menyuntik, sebelum dan 

setelah menggunakan obat, dengan 

semprotan yang mengandung 

pemutih atau desinfektan.

Buanglah peralatan habis pakai dalam 

tempat sampah atau botol plastik 

bening – jangan mengisi botol lebih 

dari 2/3 bagian. 

6. Jaga jarak fisik:

Jaga jarak, minimal 2 meter dari 

orang lain yang tidak tinggal 

dengan kamu

7. Isolasi mandiri

Jika kamu memiliki gejala atau 

hidup bersama dengan seseorang 

dengan gejala covid-19, kamu perlu 

tinggal di rumah semala 14 hari.

2. Ikuti anjuran untuk menjaga 
kebersihan pernafasan:

Tutup mulut dan hidung dengan 

lengan bagian dalam ketika batuk 

atau bersin 

Gunakan tisu ketika batuk atau bersin 

dan segera buang tisu habis pakai 

tersebut

1. Menjaga kebersihan tangan: 

Cuci tangan dengan sabun dan air 

selama ±20 detik: setelah keluar 

rumah, setelah menggunakan toilet, 

dan sebelum membuka obat atau 

menyentuh obat menggunakan 

peralatan.

Jika tidak ada air dan sabun, bersihkan 

tangan menggunakan pembersih 

tangan berbahan dasar alcohol 60%.

Membersihkan tangan dengan tisu 

beralkohol juga dapat dilakukan
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3. Manajemen overdosis dan 

akses naloxon:

Dikarenakan adanya kemungkinan 

perubahan dalam stok obat, pastikan 

kamu dan teman-teman komunitas, 

memiliki akses pada naloxon.

Hati-hati mencampur obat-obatan 

dan hindari campuran antara heroin 

dan opioid lainnya, benzodiasepam, 

alcohol, dan zat lainnya selama 

periode lock down

4. Persiapkan sebelum ada 
hambatan stok:

Saat ini lebih sulit mencari obat-

obatan dan mendapatkan dana 

untuk membeli obat-obatan

Namun, jika kamu masih mampu 

untuk membelinya, persiapkan 

cadangan/stok obat, untuk menjaga 

apabila Supply atau BR terputus.

Rencanakan dengan baik 

untuk detoksifikasi cepat 

atau membersihkan diri dari 

ketergantungan NAPZA, jika kamu 

tidak mampu mengakses NAPZA 

atau alkohol.

1.  Alat suntik dan peralatan 
menyuntik lainnya: 

Siapkan persediaan – usahakan kamu 

punya peralatan menyuntik yang cukup 

untuk kamu dan teman terdekat, selama 

1-2 minggu yang akan datang.

Rencanakan dengan layanan HR 

di tempat kamu, untuk menjaga 

ketersediaan alat suntik bersih

2. Metadon, buprenorfin dan terapi 
subtitusi opioid lainnya:

Untuk menghindari sakau karena 

kehabisan persediaan obat-obatan, ini 

adalah saatnya kembali ke dosis terapi 

subtitusi opioid. Saat ini, seharusnya 

dimungkinkan untuk yang kembali ke 

pengobatan / terapi rumatan, tanpa 

melalui tes urin atau air liur. 

Layanan terapi substitusi opioid harus 

memindahkan layanan untuk semua 

klien yang paling rentan, ke Take Home 

Dose (THD) mingguan atau bulanan

Simpanlah obat diluar jangkauan anak-

anak, letakkan di lemari yang tinggi, atau 

di tempat lain yang terkunci. Metadon 

dan buprenorfin tidak boleh disimpan 

dalam lemari pendingin. 

Rencanakan dengan baik, supaya kamu 

tidak kehabisan stok dalam seminggu. 

Jadwalkan untuk kunjungan selanjutnya. 
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Bersabarlah apabila 
layanan lebih lambat 
dari biasanya, atau ada 
pembatasan jumlah 
orang yang boleh 
masuk dalam ruangan/
gedung dan semua 
petugas menggunakan 
masker dan sarung 
tangan. 

Berjejaring dengan teman sebaya 
akan membantu mengawasi 
dan mengelola situasi pengguna 
NAPZA di sekitar area kamu. Group 
komunikasi sangat baik sebagai alat 
koordinasi. 

Dukungan pribadi dan 
solidaritas sosial

pengaturan enskripsi pada 
gawai di group komunikasi 
akan membantu kamu 
melakukan koordinasi dan 
komunikasi dengan aman.
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