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  VIRUS EBOLA
• Ebola disebabkan oleh virus 

• Belum ada vaksin dan obatnya – 
Penanganan DINI untuk mendapatkan 
perawatan di pusat penanganan Ebola 
yang ditunjuk oleh pemerintah akan 
meningkatkan derajat kesembuhan 

• Mengakibatkan sakit parah,dengan 
komplikasi pendarahan 

• Sangat menular; banyak orang yang bisa 
terinfeksi dengan cepat 

• 90% dari yang terinfeksi bisa meninggal 

• Orang yang sakit dapat menyebarkan 
penyakit ini kepada orang lain 

• Orang yang memiliki resiko lebih tinggi 
untuk tertular adalah orang yang 
berhubungan langsung dengan 
penderita:  

o Anggota keluarga 

o Petugas kesehatan 

Tubuh mayat penderita bisa menjadi sumber  
penyebar penyakit. Waspada (Kuburlah dengan hati-hati  
dan Jauhkan diri anda) 

• JANGAN memandikan, menyentuh atau mencium tubuh  
mayat penderita 

• JANGAN mencuci tangan dalam wadah yang sama dengan 
orang lain yang telah menyentuh tubuh penderita 

APAKAH EBOLA ITU DAN BAGAIMANA CARA PENYEBARANNYA ? 

APA SAJA GEJALA EBOLA?
Gejala dapat mulai dalam 2 hari dari kontak dengan badan atau orang yang terinfeksi 

Gejala Awal Gejala Akhir 

Demam Mual Sakit kepala Kelelahan Muntah Diare Batuk  Pendarahan 

• Anda bisa tertular EBOLA dari 
seseorang yang sakit atau meninggal 

• Cuci tangan anda secara teratur – 
Gunakanlah sabun! 

• JANGAN menyentuh orang yang terinfeksi atau cairan 
tubuhnya, termasuk darah, muntah, kotoran, dan urin 

• JANGAN menyentuh atau memakan daging yang 
berasal dari hewan-hewan liar di hutan dan jangan 
makan daging kelelawar 

• Telpon petugas medis dan 
konsultasikan tentang 
penyakit anda 

• Ikuti nasehat yang diberikan. 
Kemungkinan anda akan 
Dirujuk ke rumah sakit khusus 

• Menjauhkan diri dari orang lain supaya tidak 
menularkan 

• Tangani dengan hati-hati muntah dan diare anda 

PENCEGAHAN EBOLA DAN APA YANG HARUS DILAKUKAN JIKA ANDA SAKIT 

Poster ini telah disusun untuk tujuan pendidikan kesehatan dan bukan pengganti saran medis professional. Bila anda memiliki pertanyaan mengenai topic diatas, 
silahkan berkonsultasi dengan dokter anda. 
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Mungkin berisi 
darah 

(Termasuk dari hidung, 
mulut dan kulit) 

Mungkin berisi 
darah 

Mungkin berisi 
darah 

Penanganan DINI untuk mendapatkan perawatan di pusat penanganan Ebola 
yang ditunjuk oleh pemerintah akan meningkatkan derajat kesembuhan  


