Tidak perlu
Bagi Jemaat yang membutuhkan konsultasi atau ingin
bertanya lebih lanjut, silakan hubungi
Poli Anugerah GKI GS pada hari Senin – Jum’at,
pukul : 09.00 – 12.00 WIB melalui Telp:
(021) 5420-2007 atau Whatsapp: 0812-6223-2872

•

PokJa GKI GS Peduli COVID-19

•

Pendataan Status Diri Sendiri

•

Ketahui Perbedaan COVID-19 dengan
SARS dan MERS

•

Pembagian Sembako dan Kupon makan

•

Bantuan Yang Telah Disalurkan

•

Partisipasi

•

Rapid Test & Swab

e-Bulletin GKI GS PEDULI COVID-19. Edisi 1

Sambungan dari Halaman 1

Rumah Sakit yang menangani Orang Tanpa Gejala
(OTG), Orang Dalam Pemantauan (ODP), Pasien
Dalam Pengawasan (PDP), dan Suspect COVID-19
serta Puskesmas dan klinik-klinik yang menangani para
pasien yang kemungkian ada pula yang terpapar
COVID-19.
Kita bersyukur untuk partisisipasi nyata dari
anggota-anggota jemaat dan simpatisan GKI Gading
Serpong, yang dengan antusias memberikan dukungan
doa, daya dan dana, sehingga pelayanan PokJa ini bisa
berjalan dengan baik dan memuliakan Allah. Kita
bersyukur pula untuk sambutan dan kerja sama dari
masyarakat, tokoh-tokoh lintas agama dan pemerintah,
sehingga pelayanan ini dapat mencapai sasaran yang
lebih luas dan tepat guna.
Kiranya pelayanan melalui PokJa GKI Gading
Serpong Peduli COVID-19 ini dapat menjadi berkat
bagi banyak orang, turut mendukung pemerintah untuk
memutus mata rantai penyebaran COVID-19, dan
memuliakan Allah Bapa di Surga. AL ●

Peduli
Kita semua masing-masing bertanggung

Dukungan Dana

Rekening BCA
a/n GKI Gading Serpong
a/c 883-0881-400
Cantumkan pesan: “COVID” atau
Nilai transfer diakhiri dengan nominal ‘19’

jawab untuk berperan aktif dalam rangka mempercepat memutus mata rantai penularan Virus
Corona/ COVID-19. Perlindungan terbaik
adalah mencegah penularan. Oleh sebab itu
kita wajib melakukan pencegahan penularan
dengan kompak & serempak. Untuk cek kondisi diri, silahkan Anda melakukan CHECKLIST

Saat rapid test COVID-19 maka orang yang
menjalani pemeriksaan ini akan diambil sampel darah
dari ujung jari, lalu, sampel tersebut diteteskan ke alat
Rapid Test, lalu reagen akan diteteskan di tempat
yang sama, tunggu 10-15 menit dan hasil akan
tampak di alat berupa garis. Jika hasilnya positif,
maka ada kemungkinan bahwa orang tersebut sudah
memiliki antibody terhadap COVID-19.
Namun, hasil dari Rapid Test tidak bisa langsung
dijadikan acuan untuk menganggap bahwa orang
tersebut positif atau negatif infeksi COVID-19. Jika
hasil Rapid Test positif, maka orang tersebut perlu
menjalani pemeriksaan lebih lanjut lagi
menggunakan pemeriksaan swab tenggorokan dan
hidung. Hasil swab (usap tenggorok) yang dapat
dijadikan penentu seseorang positif / negatif terkena
COVID-19. ●
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SCREENING COVID-19 agar ketika ada
gejala dan faktor resiko yang sesuai, maka
Anda dapat menyadari apakah status diri ada-

lah Orang Tanpa Gejala (OTG)/ Orang Dalam
Pemantauan (ODP)/ Pasien Dalam
Pengawasan (PDP) dan segera melanjutkan
dengan tindakan yang seharusnya. ●

Tujuan Gereja adalah melaksanakan
panggilannya, yaitu: 1. Menyatakan kasih
misi Allah dengan mewujudkan persekutuan
Allah bagi anggota jemaat, simpatisan dan
dan melaksanakan kesaksian dan pelayanan.
masyarakat sekitar yang terkena dampak
Berdasarkan tujuan itu, maka gereja memilipandemi COVID-19 melalui kerja sama
ki tiga tugas (Tri Tugas), yaitu: persekutuan
dengan gereja-gereja sekitar, Forum
(Koinonia), pelayanan (Diakonia), dan
Silahturahmi Lintas Agama dan Pemerintah
kesaksian (Marturia). Tujuan dan tugas
setempat. 2. Mendukung program Tim GKI
Gereja bukan hanya untuk dirinya sendiri.
(BPMS) dan program BPMSW yang
Bukan hanya “dari kita untuk kita,” tetapi
membuat wadah GBHC (Gerakan Bersama
juga memiliki kaitan dengan orang-orang di
Hadapi Corona) yang bekerja sama dengan
sekitarnya. Hal ini tampak dari kehidupan
GAMKI, ICRP dan NU untuk membantu
gereja mula-mula (Kisah 2:41masyarakat menghadapi
47), dan hal ini pula yang
pandemi COVID-19.
Mari kita Bersatu hati
diterapkan di Gereja Kristen
Apa yang dilakukan
Indonesia (GKI) Gading
PokJa GKI Gading
bahu membahu
Serpong.
Serpong Peduli COVIDmelewati masa sulit
GKI Gading Serpong
19? Yang dilakukan
menghayati tujuan dan
adalah: 1. Membagikan
dengan tidak
tugasnya sebagai Gereja, baik
masker dan sanitizer bagi
secara internal maupun
anggota jemaat, simpatisan
eksternal. Oleh sebab itu, pada kehilangan harapan dan dan masyarakat yang
saat Virus Corona melanda
membutuhkan. 2. Melakuterus memperhatikan
dunia dan mulai masuk ke
kan penyemprotan
Indonesia, Majelis Jemaat GKI
lingkungan dan tempatsatu sama lainnya.
Gading Serpong membentuk
tempat ibadah dengan
PokJa GKI Gading Serpong Peduli COVIDmenggunakan disinfektan. 3. Memberikan
19 untuk mengkoordinasikan pelayanan
penyuluhan kepada anggota jemaat,
sehubungan dengan mewabahnya COVIDsimpatisan dan masyarakat untuk mengenali
19. Tugas yang diberikan adalah agar PokJa
COVID-19 serta langkah-langkah yang
GKI Gading Serpong Peduli COVID-19
diperlukan apabila terindikasi COVID-19. 4.
dapat mengkoordinasikan pelayanan dan
Memberikan dukungan bagi anggota jemaat,
menjadi berkat bagi anggota jemaat/
simpatisan dan masyarakat yang terkena atau
simpatisan dan masyarakat yang terdampak
yang terdampak COVID-19, baik melalui
COVID-19 melalui kerja sama interen, antar
doa, dukungan moral, maupun bantuan
gereja, tokoh masyarakat lintas agama dan
materi. 5. Menyediakan Alat Pelindung Diri
pemerintah.
(APD) dan perlengkapan lainnya untuk
Di dalam menjalankan tugasnya, PokJa
mendukung pelayanan tim medis di berbagai
GKI Gading Serpong Peduli Covid 19,
Bersambungan ke Halaman 4
melalui meeting on-line merumuskan tugas

Untuk lingkungan sekitar PokJa GKI GS
Peduli COVID-19 telah membagikan:
1. Polsek: 200 Kg beras Rp 1.200.000,2. Koramil: 200 Kg beras Rp 1.200.000,3. 50 paket Sembako ke Kalipaten Rp 3.750.000,4. Kecamatan via Forum Silaturahmi (ForSil)
infonya membutuhkan masker dan hand sanitizer.
Sejak 1 April 2020, PokJa GKI GS Peduli
COVID-19 telah membagikan paket makan
kepada mereka yang terdampak dengan COVID19.

COVID-19, SARS, dan MERS merupakan penyakit infeksi virus pada saluran

Bekerja sama dengan beberapa warteg dan
warung nasi antara lain Warung Nasi Deden di
Kalipaten, Warteg Jaya Bahari depan Penabur
dan Warteg Gading Bahari di Jl. Dayung pada
minggu pertama, kemudian pada minggu kedua
bertambah dengan Warung Nasi Berkah dan
Warung Nasi Kania, keduanya berlokasi di
Cibogo Wetan.
Pemberian makan siang ini diberikan dengan
cara membagikan kupon kepada tukang ojek
online, tukang sapu, tukang parkir, tukang becak,
tunawisma, dll di sekitaran Gading Serpong.
Kupon dapat ditukar dengan paket makan di
warung-warung tersebut di atas, dengan terlebih
dahulu mengisi nama, alamat dan pekerjaan
didaftar saat pengambilan.
Sampai dengan minggu 12 April sebanyak
580 kupon makan telah dibagikan, dengan nilai
antara Rp. 11.000,- s/d Rp. 13.000,- per
kuponnya.
Pelaksanaan program ini diperkirakan akan
berjalan selama 8 minggu menurut informasi dari
Pak Suwandi, salah satu anggota PokJa GKI GS
Peduli COVID-19 yang ikut terjun langsung ke
lapangan. "Tujuan utamanya adalah untuk berbagi
kasih dan sedikit meringankan saudara kita yang
terdampak Covid-19 ini," tandasnya. ●

pernapasan yang bisa berakibat fatal. SARS (severe acute respiratory
syndrome) pertama kali mewabah di China pada tahun 2002, sementara MERS
(Middle-East respiratory syndrome) pertama kali muncul di Timur Tengah
pada tahun 2012.
inkubasi COVID-19
adalah 1–14 hari,
dengan rata-rata 5
hari.

Meski disebabkan oleh kelompok virus
yang sama, yaitu coronavirus, ada perbedaan di antara COVID-19, SARS, dan MERS.
Tidak hanya masa inkubasi
penyakitnya, perbedaan ketiga penyakit
ini juga ada pada kecepatan penularan serta
pengobatannya.

Tim Pokja Peduli COVID-19 GKI Gading Serpong dan Gerakan Kemanusian Indonesia
GKI Klasis Banten telah menyerahkan Bantuan APD lengkap Dari kepada RSUD Banten,
RSUD Tanggerang diterima Kepala Dinas Kesehatan Banten, juga pada RSUD Balaraja
pada tanggal 7 dan 8 April 2020.

Proses pencatatan penerimaan barang
yang telah diorder dari supplier pada
Griya Anugerah

Bila ada jemaat atau simpatisan yang
ingin ikut menyumbang dan berpartisipasi
dalam bentuk APD, masker, dan obatobatan bisa menghubungi Pokja Peduli
COVID-19 GKIS GS dengan kordinator
tim pengadaan: Hendri Thamrin (0816
797 456) & Johannes Tanuwijaya (0811
185 907) Sedangkan bantuan berupa dana,

Ditengah merebaknya virus COVID19, Pokja GKI Gading Serpong Peduli
COVID-19 menyadari betul betapa
pentingnya ketersediaan Alat Pelindung
Diri (APD), masker, sarung tangan, dan
obat-obatan bagi tim medis yang menjadi
ujung tombak dalam memutus mata rantai
COVID-19, untuk jemaat, simpatisan dan
masyarakat sekelilingnya.
Untuk itu sejak dibentuknya Pokja
tersebut, langsung bergerak menggalang
dana dari jemaat dan simpatisan melakukan
pembelian dari berbagai sumber,
pengumpulan sumbangan secara pribadi,
dan mendistribusikannya secara tepat dan
proporsional.
Klinik GA juga telah mengadakan
Rapid Test terhadap beberapa jemaat yang
dikordinir oleh dr. Royman Simanjuntak
dan secara intens melakukan konseling dan
pendamping-an untuk jemaat maupun
simpatisan yang ODP dan PDP COVID-19.
●

Dinas Kesehatan Banten

dapat langsung ditransfer ke rekening GKI
GS, informasi dapat dilihat halaman 4. ●
RSUD Balaraja.

Berdasarkan Masa Inkubasi
Masa inkubasi adalah waktu yang
diperlukan oleh kuman untuk berkembang
biak di dalam tubuh seseorang hingga
menimbulkan keluhan. Dengan kata lain,
masa inkubasi adalah rentang waktu antara
terjadinya infeksi dan munculnya gejala.
Meskipun virus penyebab COVID-19,
SARS, dan MERS berasal dari keluarga
virus yang sama, yaitu coronavirus, ketiga
penyakit ini memiliki masa inkubasi yang
berbeda. Masa inkubasi penyakit MERS
adalah 2–14 hari (rata-rata 5 hari), dan masa
inkubasi penyakit SARS adalah 1–14 hari
(rata-rata 4-5 hari). Sementara masa

Berdasarkan Gejala
dan Penyebaran
Pada derajat ringan,
ketiga penyakit ini
dapat menyebabkan
demam, batuk, nyeri
tenggorokan, hidung
tersumbat, lemas,
sakit kepala, dan
nyeri otot. Jika
semakin berat, gejala
ketiganya dapat
menyerupai
pneumonia, yaitu
demam, batuk parah, kesulitan bernapas dan
napas cepat. Perbedaan besar di antara
ketiga penyakit ini adalah COVID-19 jarang
disertai keluhan pilek dan keluhan
pencernaan, seperti buang air besar cair
(menceret), mual, dan muntah.
Penyebaran coronavirus dari hewan ke
manusia sebenarnya sangat jarang, tapi hal
inilah yang terjadi pada COVID-19, SARS,
dan MERS. Manusia dapat tertular
coronavirus lewat kontak langsung dengan
hewan yang terjangkit virus ini. Cara
penyebaran ini disebut transmisi zoonosis.
SARS diketahui ditularkan dari luwak
ke manusia, sedangkan MERS ditularkan
dari unta berpunuk. Sementara pada COVID
-19, ada dugaan bahwa hewan yang pertama
kali menularkan penyakit ini ke manusia
adalah kelelawar.
Seseorang dapat terjangkit virus
Corona jika ia menghirup percikan air liur
yang dikeluarkan oleh penderita COVID-19
saat bersin atau batuk. Tidak hanya itu,

penularan juga dapat terjadi jika seseorang
memegang benda yang telah terkontaminasi
percikan air liur penderita COVID-19 lalu
memegang hidung atau mulut tanpa
mencuci tangan terlebih dahulu.
SARS dan COVID-19 diketahui lebih
mudah menyebar dari manusia ke manusia
daripada MERS. Dan jika dibandingkan
dengan SARS, penularan COVID-19 dari
manusia ke manusia lebih mudah terjadi dan
lebih cepat.
Sejauh ini, angka kematian akibat
COVID-19 tidak lebih tinggi dibandingkan
SARS dan MERS. Angka kematian SARS
mencapai 10%, sedangkan MERS mencapai
37%. Namun, penularan COVID-19 yang
lebih cepat dibandingkan SARS dan MERS
membuat jumlah penderita penyakit ini
meningkat tajam dalam waktu singkat.
Berdasarkan Pengobatan
Sejauh ini, belum ada obat yang
terbukti efektif dalam mengatasi COVID19. Beberapa obat antivirus, seperti
oseltamivir, lopinavir, dan ritonavir, sudah
dicoba untuk diberikan kepada pasien
COVID-19 sambil terus diteliti.
Sedangkan pada SARS dan MERS,
pemberian lopinavir, ritonavir, serta obat
antivirus spektrum luas terbaru bernama
remdesivir sudah terbukti efektif sebagai
pengobatan.
Pada penderita infeksi virus Corona
dengan gejala yang berat, di samping obat
antivirus, mereka juga perlu mendapatkan
terapi cairan (infus), oksigen, antibiotik,
serta obat-obatan lainnya sesuai gejala yang
muncul. Penderita COVID-19 juga perlu
dirawat di rumah sakit agar kondisinya
dapat dipantau dan tidak menularkan infeksi
ke orang lain.
Upaya pencegahan terhadap ketiga
penyakit ini dapat dilakukan dengan rutin
mencuci tangan, menutup mulut dan hidung
ketika batuk dan bersin, serta memasak
daging dan telur hingga matang sebelum
dimakan. Selain itu, sebisa mungkin hindari
kontak dengan orang yang sedang batuk dan
demam.
Segera periksakan diri Anda ke dokter
di fasilitas kesehatan terdekat, seperti klinik,
Puskesmas, atau rumah sakit, apabila Anda
mengalami gejala infeksi pernapasan,
seperti demam, batuk, bersin, pilek,
atau nyeri tenggorokan, apalagi jika Anda
sampai mengalami sesak napas. ●

