
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Keamanan Pangan dan Coronavirus 

Disease 2019 (COVID-19) 

 

 

 

Coronavirus disease (COVID-19) umumnya menyebar dari orang ke orang melalui percikan atau droplet. 

Hingga saat ini, BELUM ADA BUKTI yang menunjukkan tentang transmisi COVID-19 melalui makanan 

atau kemasan makanan. Sebelum menyiapkan atau memakan makanan, sangat penting bagi kita untuk 

mencuci tangan dengan air dan sabun selama 20 detik dalam rangka keamanan pangan. Mencuci tangan 

juga perlu dilakukan setelah batuk, bersin, atau setelah ke kamar mandi.  

Penularan COVID-19 juga dapat terjadi ketik kita menyentuh obyek atau permukaan benda yang 

mengandung virus dan langsung menyentuh mulut, hidung, dan mata, namun hal ini bukan merupakan 

hal utama penyebab virus menyebar.  

Mengapa Resiko Pada Makanan Tergolong Rendah? 

(1) Teknik memasak yang dapat mencegah foodborne illness (penyakit bawaan makanan) – 

misalnya cuci tangan sebelum preparasi masak, membersihkan peralatan, memasak dengan 

suhu tepat – akan mengurasi resiko transmisi partikel virus. 

(2) Ketahanan virus yang rendah pada permukaan benda (beberapa jam sampai beberapa hari), 

sehingga dapat dikatakan bahwa penyebaran produk pangan atau kemasannya rendah karena 

membutuhkan pengiriman berhari-hari atau minggu pada suhu ruang, kulkas, atau beku. Tidak 

seperti bakteri, virus tidak akan berkembang biak di permukaan. Inilah alasan mengapa 

makanan impor ditengarai minim transmisi COVID-19.  

(3) Tipe virus tidak akan bertahan dalam perut yang sangat asam. Pun juga jalur penularan bukan 

lewat saluran pencernaan.  

Hingga kini, penelitian mengenai COVID-19 masih terus dikembangkan, dan sampai saat ini banyak hal 

yang belum diketahui mengeni virus ini. Meski selalu ada kemungkinan mengenai penularan lewat jalur 

ini, manajemen keamanan pangan yang baik bisa membuat risikonya menjadi rendah.  

  



Tips dan Trik Belanja Bahan Pangan (dan Delivery 

Makanan) 

  

Tips setelah berbelanja bahan makanan: 

• Mencuci sayur dan buah dengan air untuk mengurangi kotoran dan pestisida, serta mengurangi 

mikroba. Hal ini wajib dilakukan, tidak hanya karena COVID-19 saja.  

• Tidak perlu mencuci makanan dengan sabun. Sabun digunakan untuk tangan, bukan makanan.  

• Cucilah tangan setelah memegang kemasan makanan.  Penelitian New England Journal of 

Medicine menyebutkan bahwa virus dapat bertahan di permukaan plastik selama 72 jam.  

• Jika khawatir pada makanan, masak makanan minimal 65 derajat Celcius selama 3 menit. 

Kondisi ini akan mengurangi partikel virus secara signifikan.  

Tips Delivery Makanan: 

• Disarankan memilih restoran/tempat makan yang sangat menjaga kebersihan dan keamanan 

pangan. Atau pastikan mereka memiliki SOP yang baik tentang keamanan pangan.  

• Untuk berjaga, buanglah plastik/lapisan pertama pada makanan delivery.  

• Disarankan untuk mencuci tangan setelah mengeluarkan makanan dari bungkusnya.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMc2004973
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMc2004973


  Panduan Diet Selama  

  COVID-19 
 

Gizi dan hidrasi yang cukup adalah kebutuhan vital. Orang yang memiliki diet seimbang akan memiliki 

tubuh yang sehat, sehingga imunitasnya akan lebih kuat dan memiliki risiko penyakit kronis dan penyakit 

menular yang lebih rendah. 

Makanan yang perlu dikonsumsi harus memiliki cukup vitamin, mineral, serat, protein, dan antioksidan 

yang dibutuhkan tubuh. Minumlah cukup air. Sama seperti diet sehat lainnya, hindarilah gula, lemak, 

dan garam agar menurunkan risiko overweight, obesitas, penyakit jantung, stroke, diabetes, dan 

berbagai tipe kanker.  

Konsumsi Makanan Berikut Setiap Hari 

• Konsumsi buah, sayuran, kacang-kacangan, dan biji-bijian (beras, gandum, ubi jalar, dll), dan 

makanan sumber hewani (daging, ikan, telur, dan susu). 

• Takaran harian: 2 cup buah (4 sajian), 2.5 cup sayuran (5 sajian), 180g biji-bijian, dan 160g 

daging dan kacang-kacangan 

• Daging merah dikonsumsi 1-2 kali seminggu, daging ayam 2-3 kali dalam seminggu. 

• Jangan memasak sayuran terlalu matang, agar tidak kehilangan vitaminnya. 

Minum Cukup Air Setiap Hari 

• Air sangat penting bagi kehidupan, karena bekerja mengntar zat gizi dan senyawa dalam darah, 

mengatur suhu tubuh, membantu dalam pembuangan tubuh, serta melubrikasi sendi-sendi.  

• Minumlah 8-10 gelas air per hari. 

• Air putih adalah opsi terbaik, tapi bisa juga dikonsumsi jadi minuman lain, misalnya jus, teh, dan 

kopi. Terlalu banyak minuman yang mengandung kafein dan gula berlebih tidak disarankan. 

Lemak, Minyak, Gula, dan Garam 

• Mengkonsumsi lemak tak jenuh lebih banyak daripada lemak jenuh.  

• Ketika memasak dan menyiapkan makanan, batasi jumlah garam dan gula.  

• Batasi makanan:  garam maksimal 1 sdt/orang/hari, gula maksimal 4 sdm/orang/hari, lemak 5 

sdm/orang/hari 

Pentingnya Vitamin dan Mineral 

• Vitamin dan mineral dibutuhkan tubuh untuk membentuk sistem imun. 

• Yang utama: Vitamin A, Vitamin C, Vitamin D, Vitamin E, Zinc, Zat Besi 

• Yang penting lainnya: Vitamin B6, folat, selenium 

 



Mengapa Tidak Boleh Makan di Tempat? 

 

Seperti yang sudah dijelaskan di halaman sebelumnya, penularan COVID-19 umumnya terjadi karena 

percikan (droplet). Larangan makan di tempat (dine-in) sangat umum dilakukan di negara-negara yang 

telah melakukan Lockdown, yaitu di China, Inggris, Italia, dan sebagainya.  

Mari kita belajar dari beberapa kasus yang telah ada: 

Kasus Penularan di Restoran Guangzhou, China 

Lihat link: https://wwwnc.cdc.gov/eid/article/26/7/20-0764_article#r1  

Emerging Infectious Disease, Vol. 26 No.7, July 2020. 

 

Pada kurun waktu 26 Januari hingga 10 Februari 2020, terjadi penularan COVID-19 yang berdampak 

pada 10 orang terinfeksi dari 3 keluarga (lihat Gambar, keluarga A, B, C) yang pernah makan di restoran 

ber-AC pada waktu yang sama di Guangzhou, Cina. Salah satu keluarga baru saja bepergian dari Wuhan, 

Provinsi Hubei, Cina. 

 

Seluruh 10 kasus ini diduga terjadi karena satu hal, yaitu transmisi droplet. Pada 24 Januari, pasien A1 

pergi makan siang dengan keluarganya di restoran X. Keluarga lain, yaitu B dan C, duduk di sebelah meja 

A. Tidak lama kemudian, pasien A1 melaporkan gejala demam dan batuk, sehingga pergi ke Rumah 

Sakit. Pada 5 Februarti, total 9 lainnya (4 anggota keluarga A, 3 anggota keluarga B, dan 2 anggota 

keluarga C) ternyata jatuh sakit karena COVID-19. 

 

 
Gambar 1 Posisi Tempat Duduk dalam Restoran 

 

Droplet besar (<5 um) akan berada di udara pada waktu singkat dan jarak dekat, umumnya < 1 

meter. Kekuatan airflow dari penyejuk udara dapat membawa droplet berpindah dari meja C, ke 

meja A, ke meja B, dan kembali ke meja C. Droplet berukuran kecil (< 5 um) dapat bersifat aerosol, 

bertahan agak lama di udara dan berpindah lebih dari 1 meter.   

 

https://wwwnc.cdc.gov/eid/article/26/7/20-0764_article#r1


Tidak hanya di Cina, kasus-kasus mengenai penularan dalam rumah makan/restoran juga ada di negara 

lain. Kasus terbaru di Singapura, berkembang pula kluster-kluster penularan yang berpusat di restoran 

(berita 18 April 2029).   
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