
Risiko Kesehatan dan Aktivitas Sosial Ekonomi

Zona Merah
Risiko Tinggi

Penyebaran Virus 

Belum Terkendali

• Transmisi lokal sudah 

terjadi dengan cepat

• Wabah menyebar secara 

luas dan banyak kluster-

kluster baru

• Intensif testing dijalankan

•Penelusuran kontak agresif pada kasus positif, ODP dan PDP

•Masyarakat harus berada di rumah

• Perjalanan tidak diperbolehkan 

• Pertemuan publik tidak diperbolehkan dan tempat-tempat 

umum (publik/keramaian) ditutup

• Aktivitas bisnis ditutup kecuali untuk keperluan esensial 

seperti farmasi, supermarket bahan pokok, klinik dan stasiun 

bahan bakar.

• Prioritas pengguna fasilitas kesehatan

• Fasilitas pendidikan ditutup dan dilakukan dengan PJJ 

(Pembelajaran Jarak Jauh)

Penyebaran Tinggi 

Dan Potensi Virus 

Tidak Terkendali

• Transmisi lokal mungkin bisa 

terjadi dengan cepat

• Transmisi dari imported case 

mungkin terjadi secara cepat

• Kluster-kluster baru harus 

terpantau dan dikontrol melalui 

testing dan tracing agresif

• Masyarakat disarankan tetap berada di rumah

• Tetap jaga jarak jika di luar rumah di semua aspek 

• Pembatasan penumpang dan protokol ketat di transportasi 

publik

• Masyarakat bekerja dari rumah, kecuali untuk fungsi-fungsi 

tertentu

• Tempat umum ditutup

• Perjalanan dengan protokol kesehatan diperbolehkan

• Aktivitas bisnis dibuka terbatas selain keperluan esensial 

seperti farmasi, supermarket bahan pokok, klinik dan 

stasiun bahan bakar dengan tetap memberlakukan 

physical distancing

• Fasilitas pendidikan ditutup sementara

• Kelompok rentan tetap tinggal di rumah

Zona Oranye
Risiko Sedang

Penyebaran 

Terkendali 
Tetap ada kemungkinan 

transmisi 

• Masyarakat bisa beraktifitas di luar rumah dengan protokol 

kesehatan

• Penelusuran kontak agresif pada kasus positif, ODP, dan 

PDP

• Tetap jaga jarak di dalam dan di luar ruangan, salah satunya 

transportasi publik 

• Industri bisa dibuka dengan protokol kesehatan yang ketat

• Perjalanan dengan protokol kesehatan ketat diperbolehkan

• Aktivitas bisnis bisa dibuka dengan penerapan protokol 

kesehatan ketat 

• Tempat olahraga dapat dibuka dengan protokol kesehatan

• Fasilitas layanan kesehatan dibuka secara normal

• Kelompok rentan tetap disarankan di rumah

• Kegiatan keagamaan terbatas bisa dilakukan

Zona Kuning
Risiko Rendah

Risiko Penyebaran 

Virus Ada 
tetapi Tidak Ada Kasus (+)

• Tidak ditemukannya kasus positif 

COVID-19

• Penyebaran COVID-19 terkontrol

• Risiko penyebaran tetap ada di 

tempat-tempat isolasi

• Pengawasan ketat dan berkala 

dilakukan untuk mencegah 

timbulnya potensi kasus baru

• Pemeriksaan ketat di pintu-pintu masuk

• Intensif testing tetap dijalankan

• Pengawasan terhadap mobilitas penduduk lintas-daerah

• Penelusuran kontak agresif jika ada ODP, PDP dan OTG

• Harus tetap memperhatikan standar protokol kesehatan 

(jaga jarak, menggunakan masker, dan cuci tangan)

• Sekolah bisa dibuka dengan protokol yang ketat

• Perjalanan diperbolehkan dengan menerapkan protokol 

kesehatan 

• Aktivitas bisnis dibuka normal dengan penerapan protokol 

kesehatan ketat

• Kegiatan keagamaan dibuka

• Kewajiban tinggal di rumah jika sakit dengan gejala flu

Zona Hijau
Tidak Terdampak

• Ditemukannya kasus positif COVID-

19

• Transmisi dari imported case bisa  

terjadi

• Transmisi tingkat rumah tangga bisa 

terjadi

• Kluster penyebaran terkendali dan 

tidak bertambah
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