
 

 

SEPUTAR CORONAVIRUS…. 
 
Coronavirus merupakan keluarga besar virus 
yang menyebabkan penyakit ringan seperti pilek 
dan penyakit yang serius seperti MERS dan SARS. 
Coronavirus adalah single stranded RNA 
(ssRNA) virus yang umum ditemukan pada 
berbagai hewan yang berkeliaran di atas tanah 
seperti mamalia, burung dan reptil. Beberapa jenis 
coronavirus dikenal dapat menyebabkan infeksi 
akut pada saluran pernapasan bagian atas 
maupun bawah pada manusia, di antaranya adalah 
Severe Acute Respiratory Syndrome-related 
Coronavirus (SARS-CoV) yang mengalami 
kejadian luar biasa di Tiongkok pada tahun 2002, 
Middle East Respiratory Syndrome 
Coronavirus (MERS-CoV) yang mengalami 
kejadian luar biasa di Arab Saudi pada tahun 2012, 
dan yang terakhir adalah novel Coronavirus 
(2019-nCoV) yang laporan gejala awalnya terjadi 
di Wuhan, Tiongkok pada 31 Desember 2019 lalu.  

 
 

 
 
 

Coronavirus 
  

    

HATI-HATI DENGAN 
PENYEBARAN VIRUS 
CORONA (CORONAVIRUS) 

  

    

WASPADA  ANTISIPASI AMAN 
    

P R I M A K A R E‘S  P U B L I C A T I O N 

Peneliti satwa liar dari Pusat Penelitian Biologi LIPI 
menambahkan, para ilmuwan menduga kemunculan 
penyakit zoonosis baru (new emerging infectious 
diseases) seperti kasus 2019-nCoV merupakan hasil 
tingginya frekuensi interaksi antara satwa liar dengan 
manusia. Pada kasus terbaru material genetic dari 
2019-nCoV (Virus Corona yang muncul di Wuhan) 
merupakan rekombinasi dari material genetik virus 
yang berasal dari kelelawar dan ular.  
 
Namun perlu mitigasi antisipasi zoonosis terhadap 
kasus coronavirus tersebut. 
 
 
 

Sumber: LIPI 

Adapun pencegahan penularan virus corona dari 
CDC dijabarkan sebagai berikut:  

1. Sering membersihkan tangan dengan sabun 
dan air selama 20 detik. Jika tidak ada air dan 
sabun gunakan bahan berbasis alcohol untuk 
menstrerilkan tangan. 

2. Gunakan masker jika berada di lokasi yang 
rawan penularan virus corona. 

3. Saat batuk dan bersin, tutup mulut dan hidung 
dengan siku tertekuk atau tisu. Segera buang 
tisu dan cuci tangan.  

4. Hindari kontak dekat dengan siapa pun yang 
menderita demam dan batuk. Jika menderita 
demam, batuk, dan sulit bernapas, segera cari 
perawatan medis lebih awal dan bagikan 
riwayat perjalanan sebelumnya dengan 
penyedia layanan kesehatan.  

5. Ketika mengunjungi pasar langsung di daerah 
yang saat ini mengalami kasus coronavirus 
baru, hindari kontak langsung tanpa 
perlindungan dengan hewan hidup dan 
permukaan yang bersentuhan dengan hewan. 

6. Hindari penularan virus corona dengan 
mengkonsumsi makanan berbasis hewani 
yang telah dimasak dengan sempurna. 
  


