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Sumber-sumber informasi COVID-19
•

MyAus COVID-19 App adalah aplikasi yang dikembangkan oleh Dewan Migrasi Australia yang
menyediakan informasi dan dukungan COVID-19 dalam 24 bahasa masyarakat. Anda dapat
mengunggahnya dari App Store atau Google Play.

•

www.coronavirus.nt.gov.au adalah situs web dari Pemerintah Northern Territory yang memiliki informasi
tentang peraturan kesehatan, petunjuk-petunjuk keselamatan, pengendalian perbatasan dan zona-zona
merah (hotspots)

•

Berbagai sumber daya yang telah diterjemahkan juga tersedia pada situs web Departemen Kesehatan
(Department of Health website) Pemerintah Australia:

•

COVIDSafe App adalah aplikasi yang dikembangkan oleh Pemerintah Australia yang digunakan untuk
mempercepat pelacakan kontak saat orang telah terpapar oleh COVID-19. Anda dapat mengunggahnya
dari App Store atau Google Play.

Lindungi diri Anda dan orang lain
•
•
•
•
•
•

Jaga jarak sejauh 1.5 meter
Hindari berjabat tangan saat bertemu dengan orang lain
Jangan memeluk atau mencium orang yang tinggal di luar
keluarga Anda
Cuci tangan Anda dengan sabun dan air dan gunakan pembersih
tangan secara teratur
Jika batuk atau bersin, gunakan siku Anda atau tisu dan buang tisu dengan segera
Jika Anda merasa tidak sehat, jauhi orang lain dan telepon dokter atau telepon NT COVID-19
hotline pada 1800 008 002

Orang-orang yang datang ke Territory
Jika ada teman atau keluarga Anda yang berencana datang ke Northern Territory, mereka harus:
• Melengkapi formulir masuk perbatasan, terlepas darimana lokasi kedatangan mereka. Kunjungi
www.coronavirus.nt.gov.au untuk melengkapi formulir.
• Orang-orang yang tiba di NT yang telah berada di zona merah COVID-19 dalam waktu 14 hari, harus:
o Melakukan karantina dengan pengawasan wajib selama 14 hari atas biaya mereka sendiri.
o Biaya karantina dengan pengawasan wajib per orang adalah $2,500
Informasi penting - karantina dengan pengawasan
o Orang dalam karantina dengan pengawasan akan perlu di tes sebelum keluar dari karantina
o Jika menolak untuk di tes, maka masa karantina akan ditambah 10 hari lagi
o Orang yang ditemukan memberikan informasi menyesatkan dalam formulir kedatangan, dapat
dikenai denda sebanyak $5.056 untuk perorangan, $25.280 untuk usaha dan kemungkinan
hukuman penjara sampai tiga tahun.

Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi coronavirus.nt.gov.au
Halaman 1 dari 2

LEMBAR FAKTA Apa yang perlu Anda ketahui

Apa yang dimaksud dengan zona merah COVID-19?
Zona merah adalah tempat-tempat di Australia yang mencatat banyak kasus Covid-19 baru, dan hal ini
dilaporkan oleh Kepala Petugas Kesehatan NT. Zona-zona merah ini didaftarkan secara resmi agar orang yang
masuk ke Northern Territory dari daerah-daerah berisiko tinggi tersebut dapat dikenali. Daftar zona merah bisa
didapatkan pada COVID-19 website.
•

Pengecualian perjalanan tidak akan diberikan kepada orang–orang dari daerah zona merah

•

Setiap orang perlu memahami dimana zona-zona merah ini

•

Zona-zona ini dapat berubah dengan cepat, maka penting sekali untuk tetap memperkini informasi.

Siapapun yang tinggal di, atau telah mengunjungi zona merah tidak akan diijinkan masuk secara bebas ke
Northern Territory.

Acara & pertemuan
Terdapat persyaratan yang berbeda tergantung dari besarnya acara Anda.
•

Kurang dari 100 orang

Pertemuan dengan jumlah kurang dari 100 orang tidak memerlukan daftar periksa atau rencana keselamatan.
Praktik menjaga jarak dan kebersihan harus dipatuhi.
•

100 sampai 500 orang

Acara dan pertemuan umum dengan 100 sampai 500 orang harus melengkapi daftar periksa keselamatan
COVID-19 ( COVID-19 safety checklist ). Praktik menjaga jarak dan kebersihan harus dipatuhi.
•

Lebih dari 500 orang

Acara dan pertemuan umum dengan jumlah 500 orang atau lebih harus melengkapi COVID-19 safety checklist.
Praktik menjaga jarak dan kebersihan harus dipatuhi.
Gejala-gejala dan risiko COVID-19
COVID-19 adalah penyakit pernapasan yang disebabkan oleh virus baru. Gejala-gejalanya termasuk demam,
batuk-batuk, sakit tenggorokan dan sesak napas. Virus in dapat menyebar dengan sangat mudah dari satu orang
ke orang lain. Saat ini belum ada vaksin atau pengobatan untuk COVID-19.
Orang-orang yang memiliki kemungkinan berisiko lebih besar menderita
sakit parah jika mereka mendapat virus adalah:
•

Semua orang yang sakit dan memiliki kondisi penyakit kronis atau
sistim kekebalan (tubuh) yang buruk

•

Orang-orang yang berumur 70 tahun keatas

•

Orang-orang Aborijin dan Pulau Selat Torres yang berumur 50
tahun keatas yang memiliki satu atau lebih masalah kesehatan.
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