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Karantina di rumah Keluarga dalam satu rumah tangga 
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□Harap siapkan kebutuhan sehari-hari 

untuk pencegahan epidemi (alkohol untuk 

desinfeksi, pemutih, termometer, kantong 

sampah, dll.) 

□ Saat mengajukan satu kamar satu orang 

atau sesama anggota keluarga satu kamar, 

harus mempersiapkan kartu vaksin kuning 

untuk diperiksa oleh polisi. 

□Polisi akan membagikan alat rapid test 

satu orang satu pcs ke rumah.Harap 

melakukan rapid test pada hari ke 21 

dirumah. 

□Jika Anda pulang dari karantina 

dihotel,Harus sesuai pemberitahuan dan 

aturan dari pemerintah, pemerintah akan 

menyediakan mobil antar jemput khusus 

anti epidemi (harap membawa ongkos 

mobil Anda sendiri). 

□ Saat mengajukan satu kamar satu orang atau 

sesama anggota keluarga satu kamar,orang yang akan 

dikarantina tersebut, sebelum pulang kerumah harus 

mempersiapkan kartu vaksin kuning untuk di periksa 

oleh polisi.  

□Polisi akan membagikan setiap orang 1 pcs alat 

rapid test , setelah karantina masuk di hari ke 14 dan 

hari ke 21 harus melakukan rapid test di rumah. 
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□Dilarang menerima tamu. 

□Harap sampah di ikat dengan rapi supaya 

tidak berhamburan keluar dan ditaruh di 

depan pintu, setelah selesai masa 

karantina maka akan di buang.  

□Jika Anda memiliki gejala, harap hubungi 

Pusat Investigasi Epidemi Biro Kesehatan 

(07-7230250) untuk bantuan rujukan ke 

dokter. 

□ Dilarang menerima tamu. 

□Jangan berbagi kamar dan kamar mandi dengan 

orang yang dikarantina, mereka juga tidak boleh 

tinggal bersama atau makan bersama. 

□Ambil suhu tubuh Anda sekali sehari di pagi/malam 

hari, catat suhu tubuh dan  kesehatan Anda secara 

rinci, dan laporkan kesehatan Anda ke pihak terkait. 

□Tidak diperbolehkan naik kendaraan umum, dan 
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Jika ada permohonan palsu, pelanggaran keluar rumah, atau pelanggaran peraturan 

terkait untuk satu orang, satu rumah tangga dan satu orang, dan peraturan terkait 

diverifikasi, maka akan sesuai dengan Pasal 58 Pencegahan dan Pengendalian 

Penyakit Menular Undang-undang dan Peraturan Khusus tentang Pencegahan dan 

Penanggulangan Penyakit Pneumonia Menular Khusus Parah Pasal 15 dan peraturan 

lainnya mengenakan denda sebesar NT$100.000 hingga NT$1 juta. 

□Satu keluarga satu kamar, dilarang keluar 

dari pintu kamar. Makanan harap taruh di 

depan pintu kamar. 

□ Satu kamar satu orang, dilarang keluar 

dari pintu kamar. Makakan harap taruh di 

depan pintu kamar. 

 

dilarang keluar masuk tempat keramaian, jangan ke 

tempat yang tidak bisa menjaga jarak sosial, dan 

jangan berpartisipasi dalam kegiatan kelompok. 

□Kemana saja harus menscan OR Code atau 

catat nama asli yang benar, aktivitas sehari-hari 

harus dicatat, masker harus dipakai selama proses 

berlangsung, dan tetap jaga jarak sosial  

□Pemeriksaan medis yang tidak mendesak harap di 

tunda dulu; dilarang pergi ke rumah sakit untuk 

menemani orang yang sakit. 

□Jika Anda memiliki gejala dan tidak bisa keluar, 

silakan hubungi Hotline Pencegahan Epidemi Biro 

Kesehatan (07)723-0250 dan cari perawatan medis 

sesuai petunjuk. 
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□Setelah masuk di hari ke13, sesuai 

pemberitahuan dan pengaturan tim 

pemerintah kota, akan memberitahukan 

dan mengatur mobil anti epidemi untuk 

antar jemput ke rumah sakit melakukan tes 

PCR , saat melakukan tes PCR harap 

membawa kartu askes atau passport dan 

membawa uang untuk membayar biaya 

transport, dan biaya PCR (diperkirakan 

sekitar NTD.1000) 

□Setelah masuk di hari ke 21, 

harapmelakukan rapid test dirumah, dan 

hasil rapid test tersebut harap lapor ke 

pihak kepolisian.  

 

□ Orang yang di karantina, di hari ke 14 harap 

lakukan rapid test di rumah 1 kali dan dan biaya 

ditanggung sendiri. 

□ Orang yang di karantina, di hari ke 21 harap 

lakukan rapid test di rumah 1 kali  

 

Hasil rapid test diatas harus lapor ke pihak polisi. 


