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Panduan 
Kesehatan

Klik pada topik apa saja untuk tiba pada 
halaman yang diinginkan

Obat-obatan Saat 
Berhaji

Lindungi diri Anda 
dari keracunan 
makanan

Mencegah            
Lebih Baik daripada    
Mengobati

Urgensi Memakai 
Masker
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Mencegah Penularan Virus 
Covid-19

Tips Kesehatan Saat 
Mencukur Rambut

Perempuan 
Berhaji

Penyakit Saluran 
Pernafasan

Membawa Anak-
anak Berhaji

Diare, muntaber dan 
sembelit
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Serangan matahari 
(sunstroke)

Cedera Otot

Penyakit Diabetes

Penyakit Jantung

Penyakit Kulit

Penyakit Tekanan 
Darah
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Penyakit Asma

Penderita Alergi

Penyakit Ginjal

Nomor-nomor Telepon 
Penting
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Haji adalah perjalanan agung yang melibatkan 
hati, lisan dan seluruh anggota fisik. Haji juga 
merupakan ibadah fisik dan harta.

Pendahuluan

Dalam berhaji, jamaah haji banyak menge-
rahkan energi harta dan fisik.

Karena itu, di antara syarat wajib haji adalah 
mampu secara fisik. Orang yang fisik nya 
tidak mampu menunaikan sendiri ibadah 
haji, maka ia tidak wajib melaksanakan haji 
dengan dirinya sendiri. 

Haji merupakan perjalanan dan pengalaman 
luar biasa. Karenanya, jamaah haji harus 
memperhatikan kesehatannya semaksimal 
mungkin, agar dapat menjalankannya se-
sempurna mungkin.
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Mencegah Lebih Baik 
daripada Mengobati

Tuntunan dan arahan Islam didasarkan  pada 
menjaga fisik, kesehatan, dan pencegahan 
dini sebelum jatuh sakit dengan menjaga 
kebersihan, mengkonsumsi makanan 
dan minuman yang bersih. Bahkan Islam 
melarang begadang tanpa alasan. Semua 
itu bertujuan menjadikan hidup kita lebih 
sehat.

Apabila kita sakit, Rasulullah Shallalla-
hu alaihi wasallam  memerintahkan kita 
berikhtiar dan berobat. Beliau bersabda, 
“Berobatlah wahai hamba Allah. Dan jan-
ganlah berobat dengan sesuatu yang di-
haramkan.”

Inilah beberapa saran pencegahan 
penting agar senantiasa sehat dalam per-
jalanan haji Anda:
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Jamaah haji harus memperhatikan obat-
obatan yang sebelumnya telah diresepkan 
oleh dokter untuknya. Jangan lupa 
membawanya dalam jumlah cukup selama 
perjalanan haji, misalnya inhaler dan obat 
diabetes.

Obat-obatan yang dibawa harus disimpan 
pada suhu yang dianjurkan. Caranya, 
simpanlah di dalam wadah yang dapat 
menjaganya dari hawa panas. Biasanya rom-
bongan telah menyiapkan termos khusus 
untuk obat-obatan.

Obat-obatan 
Saat Berhaji
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Jamaah perlu memberitahukan teman atau 
dokter yang juga ikut dalam perjalanan haji 
terkait dengan kondisi kesehatan dan obat-
obatan yang harus dikonsumsi.

Anda harus membawa resep obat-obatan 
dan laporan kesehatan atau kartu yang men-
jelaskan tentang kondisi kesehatan  Anda.

Banyak apotek tersedia di sekitar Masjidil 
Haram dan tersebar di berbagai tempat di 
kota Makkah. Tapi tidak ada apotek di Mina, 
Muzdalifah dan Arafah.

Tetap tenang. Pusat-pusat kesehatan dan 
mobil ambulans tersebar di seluruh penjuru 
area yang menjadi tempat manasik haji.

Untuk mendatangi pusat-pusat     
kesehatan, silakan klik di sini.
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Hindari menyimpan makanan yang dimasak, 
atau mengkonsumsinya, setelah lama diba-
gikan terutama saat perpindahan Anda dalam 
waktu lama antara satu tempat dengan tempat 
lain.

Lindungi Diri 
dari Keracunan 

Makanan
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Menyimpan makanan yang dimasak lebih dari 
dua jam dalam suhu ruangan dapat menye-
babkan bertumpuknya bakteri dan mungkin 
terjadi keracunan makanan.

Pastikan mencuci buah-buahan dan 
sayuran sebelum mengkonsumsinya.
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Pastikan mengkonsumsi makanan yang cukup 
dan memperbanyak meminum cairan seperti 
air putih dan jus.

13



Jangan membeli makanan yang 
dijajakan oleh pedagang kaki lima.
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Urgensi Memakai 
Masker

Masker digunakan: 

 ¨ Untuk melindungi dari virus yang menular.

 ¨ Ketika mengalami gejala flu dan pilek 
untuk mencegah penularan penyakit.
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Masker harus menutupi area hidung, 
mulut dan dagu.
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Masker harus terus digunakan 
selama haji untuk mencegah penu-
laran virus Covid-19.

Di dalam Masjidil Haram dan Masjid 
Nabawi, serta ketika  melakukan 
thawaf, sa’i dan melempar jamrah.

Kapan Memakai Masker?
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Masker harus rutin diganti atau ketika sudah 
kotor. Masker bekas dibuang di tempat sam-
pah.
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Mencegah 
Penularan Virus 

Covid-19

Pernafasan.

Tetesan air kecil yang keluar dari 
hidung atau mulut ke permukaan 
sesuatu.  

Menyentuh permukaan yang 
terdapat virus, lalu menyentuh 
mata, hidung atau mulut.

Virus Covid-19 menyebar melalui:
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Rutin mencuci kedua tangan 
dengan air dan sabun.

Selalu gunakan masker, hindari 
menyentuh mata, mulut atau 
hidung di tempat-tempat keru-
munan.

Selalu disiplin menjaga kebersihan 
diri

Menjaga jarak yang cukup dari 
orang lain di tempat-tempat keru-
munan.

Langkah Pencegahan Menghadapi 
Virus Covid-19
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Gunakan tisu ketika batuk dan flu 
lalu buanglah di tempat yang dise-
diakan.

Gunakan hand sanitizer.
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Mencukur dan memotong rambut adalah salah 
satu amalan haji yang diperintahkan Allah dan 
dilakukan setelah selesai umrah dan setelah 
melempar Jamrah ‘Aqabah pada hari Idul Adha. 
Panduan ini harus Anda ikuti demi keselamatan 
Anda dan pencegahan dari penyakit menular.

Tips Kesehatan Saat 
Mencukur Rambut
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Mintalah tukang cukur mencuci tangan 
dengan air dan sabun sebelum mencukur 

rambut Anda.

Pastikan menggunakan alat cukur sekali 
pakai. Pastikan dia mengganti alat sebelum 

mencukur Anda.

Jangan memakai alat cukur yang telah 
dipakai untuk orang lain.
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Ingat: Menggunakan pisau cukur dan silet    
bekas menyebabkan jamaah berisiko dapat 
terkena penyakit menular, yang paling 
berbahaya adalah hepatitis.

24



Perempuan 
Berhaji

Saat menunaikan haji, perempuan menge-
rahkan tenaga yang tidak biasanya, dimana 
hal itu semata ia lakukan demi mengharapkan 
ridha dan rahmat Allah.

Beberapa saran penting bagi jamaah 
haji perempuan:
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Yang harus dilakukan jika ingin 
memakai pil pencegah haid agar 
dapat menuntaskan ibadah haji 
tanpa halangan adalah berikut:

 ¨ Berkonsultasilah dengan dokter 
sebelumnya untuk memastikan 
cara penggunaan dan dosis yang 
tepat.

 ¨ Konsumsilah pil pada waktu yang 
ditentukan.

Siklus haid
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Memakai pakaian katun yang longgar 
dan sepatu yang nyaman.

Minum yang cukup.

Menghindari berdesak-desakan

Menghindari cuaca panas yang 
ekstrim.

Berjalan kaki sedikit setiap satu atau 
dua jam.

Segera ke rumah sakit terdekat bila 
terjadi pendarahan, pusing kepala 
atau kontraksi.

Hindari aktivitas fisik berlebihan. 
Ikutilah keringanan-keringanan dalam 
syariat Islam (rukhsah), dan wakilkan 
ibadah melempar jamrah kepada 
orang lain.

Beberapa saran medis bagi wanita hamil 
saat menunaikan haji dan umrah:
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Membawa Anak-
anak Berhaji

Namun jika jamaah membawa 
anak-anak, maka pastikanlah hal-
hal berikut ini:
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Gunakanlah gelang di pergelangan 
tangan anak yang berisi nama dan 
nomor telepon.

Pastikan anak-anak sudah mendapat-
kan vaksin pokok yang lengkap

Banyak minum air 

Rutin membersihkan dua tangan.

Menjaga kebersihan diri anak

Pastikan kebersihan dan kesehatan 
makanan yang dikonsumsi.

Jangan mengajak mereka ke tempat-
tempat yang sangat padat dan ramai. 
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Penyakit Saluran 
Pernafasan

Penyakit saluran pernafasan termasuk 
penyakit yang sering dialami oleh ja-
maah haji,  akibat penularan kuman 
atau virus lewat batuk dan bersin.
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Saran Umum Ketika 
Merasakan Gejala 
Penyakit Saluran 

Pernafasan
 ¨ Selalu memakai masker supaya tidak 
mengganggu orang lain.

 ¨ Minum air hangat.

 ¨ Istirahat semaksimal mungkin.

 ¨ Mengkonsumsi obat pereda nyeri.

 ¨ Berkonsultasi dengan dokter dalam rom-
bongan haji terkait konsumsi obat pereda 
batuk dan penyumbatan pernafasan.

 ¨ Jangan gunakan antibiotik tanpa resep 
dokter.
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Jangan terpapar 
langsung udara AC

Cara Mencegah Penyakit pada 
Alat Pernafasan

Jaga jarak 
dengan penderita 

penyakit 
pernafasan

Jangan memakai 
obat orang lain.

Biasakan 
mencuci kedua 

tangan.

Hindari kerumunan 
dan suasana 

berdesak-desakan.

Hindari minuman 
yang sangat dingin.
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Diare, Muntaber, dan 
Sembelit

Kondisi yang disebabkan oleh 
bakteri, virus, atau jamur yang 
ditularkan ke dalam tubuh melalui 
makanan atau minuman yang sudah 
terkontaminasi.
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Untuk mencegah muntaber dan 
diare, pastikan hal berikut:

Kesehatan dan kebersihan 
makanan.

Hindari makanan yang             
banyak mengandung lemak.

Hindari membeli makanan 
dari pedagang kaki lima.

Mencuci kedua tangan.

Memasak daging dengan 
benar.
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Mengobati Diare

Mencegah Sembelit

 ¨ Perbanyak minum air.

 ¨ Merujuk ke dokter bila 
dalam kondisi diare 
berat.

 ¨ Banyak mengkonsumsi 
buah-buahan dan sayuran.

 ¨ Banyak minum cairan.
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Penyakit 
Kulit

Penyakit kulit merebak pada musim 
haji dan umrah karena:

 ¨ Tingginya suhu udara.

 ¨ Situasi yang sangat ramai.

 ¨ Berkeringat terus-menerus.

 ¨ Terpapar terik sinar matahari.
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Mencegah radang kulit dan 
paha bengkak

 ¨ Pengaliran udara yang baik pada 
atas paha dan sudut ketiak.

 ¨ Menjaga kebersihan diri.

 ¨ Gunakan salep sebelum berjalan 
kaki.
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Hindari Kulit Terbakar Matahari

 ¨ Selalu gunakan payung, khususnya mulai 
jam 10 pagi hingga 3 sore.

 ¨ Jangan biarkan area tubuh terbuka kecuali 
dalam kadar yang diharuskan selama 
manasik.

 ¨ Gunakan krim tabir surya 
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Cara Mencegah Jamur Kulit

 ¨ Menjaga kebersihan diri.

 ¨ Mandi secara teratur.

 ¨ Menjaga kebersihan pakaian dalam.

 ¨ Tidak menggunakan pakaian dan handuk 
orang lain.
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Serangan matahari 
(Sunstroke)

Serangan matahari adalah kenaikan 
ekstrem suhu tubuh karena terpapar 
sinar matahari dalam waktu lama.
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Gejala serangan matahari

Naiknya suhu tubuh, yang juga 
disertai dengan:

 ¨ Sakit kepala dan pusing.

 ¨ Kulit kering dan memerah.

 ¨ Merasa lemas dan sakit di perut.

 ¨ Muntah dan diare.
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Jika kondisi semakin parah, dapat 
terjadi:

 ¨ Gangguan pada fungsi jantung.

 ¨ Syaraf kejang-kejang

 ¨ Meninggal dunia.
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Serangan matahari adalah gangguan 
mendadak terhadap kesehatan 
yang harus segera mendapatkan 
pertolongan pertama, sebagai ber-
ikut: 

 ¨ Memindahkan orang yang terkena 
ke tempat yang dingin.

 ¨ Melepaskan pakaian luar.

 ¨ Mendinginkan tubuh dengan air.

 ¨ Memposisikan tubuh ke dekat 
sumber udara

 ¨ Memberikan penderita air minum 
yang cukup
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Jangan keluar di siang hari kecuali ada 
keperluan mendesak atau menjalankan 
manasik.

Jangan menampakkan tubuh Anda kecuali 
apa yang diperintahkan, yaitu kepala saat 
ihram.

Bawalah payung pada siang hari terutama 
ketika matahari sangat terik, yaitu dari jam 
10 pagi hingga 3 sore.

Perbanyaklah minum air.

Mencegah diri dari 
“serangan matahari”
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Cedera 
Otot

Sebab utama terjadinya cedera otot, 
persendian dan ligament adalah:

 ¨ Lelah berlebihan.

 ¨ Gerakan ekstrim yang terus-menerus.

 ¨ Kebugaran fisik yang  melemah.

 ¨ Membawa barang-barang berat.
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 ¨ Berhenti bergerak ketika merasakan sakit.

 ¨ Menekan area yang terkena atau meng-
gunakan pita kompresi.

 ¨ Mendinginkan area yang terkena cedera.

 ¨ Mengangkat anggota tubuh yang cedera 
untuk mengurangi pembengkakan.

 ¨ Konsultasi ke dokter bila diperlukan.

Mengatasi Sakit Otot dan 
Persendian
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Penyakit 
Diabetes

Untuk penderita diabetes: 

Anda dapat menunaikan haji dan umrah 
sesudah menjalani pemeriksaan kesehatan 
dan mengetahui kesesuaian kondisi fisik 
Anda untuk menunaikan haji atau umrah.
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Untuk penderita diabetes:

Pakailah gelang di pergelangan 
tangan atau kartu yang menun-
jukkan Anda mengidap penyakit 
diabetes dan menjelaskan jenis 
pengobatannya.

Gunakanlah glucometer dan ukur 
gula Anda setiap hari.

Bawalah surat keterangan medis 
yang detail menjelaskan kondisi 
kesehatan Anda.

Beritahulah orang-orang terdekat 
Anda bahwa Anda mengidap dia-
betes.

Bawalah obat diabetes secukup-
nya.

Pastikan insulin dalam keadaan 
dingin saat melakukan thawaf 
dan sa’i.
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Sewaktu-waktu Anda harus ber-
henti melaksanakan manasik haji 
bila merasa kadar gula dalam 
tubuh Anda turun.

Jagalah kaki Anda saat melakukan 
thawaf dan sa’i dari apa saja yang 
mengganggu. Pastikan menjauh 
dari kursi roda.

Mulailah melaksanakan thawaf 
atau sa’i sesudah menjalani peng-
obatan dan makan yang cukup.

Konsumsilah makanan pokok dan 
ringan di tengah perjalanan.

Ikuti pola makan seperti yang di-
anjurkan dokter.

Pastikan memakai kaos kaki yang 
nyaman.
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Minum air dalam kadar se-
cukupnya

Datangi pusat-pusat kesehatan 
bila diperlukan.

Gunakan alat cukur listrik, bukan 
pisau cukur.
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Penyakit 
Jantung

Penderita penyakit jantung dapat 
menunaikan manasik jika kondisi 
kesehatannya stabil.
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Saran medis untuk penderita 
penyakit jantung

Konsultasi ke dokter 
sebelum berangkat 

haji.

Bawalah 
obat-obatan 
secukupnya.

Bawalah kartu atau 
laporan kesehatan.
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Jangan beraktivitas fisik secara 
berlebihan.

Usahakan selalu bersama teman atau 
kerabat.

Beristirahatlah saat Anda merasakan nyeri 
dada atau sesak napas.

Jangan naik ke tempat tinggi atau naik 
tangga.
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Penyakit Tekanan
 Darah

Anda dapat mengontrol tekanan darah 
selama haji atau umrah dengan meng-
ikuti instruksi dari dokter spesialis.
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Gejala naiknya tekanan darah:

 ¨ Jantung berdebar-debar dan sesak nafas.

 ¨ Berkeringat, merasa cemas dan tegang.

 ¨ Pendarahan pada hidung (mimisan).

 ¨ Pusing, sakit kepala dan mual.

 ¨ Penglihatan kabur.
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 ¨ Konsultasilah ke dokter dan perlihatkan 
obat Anda sebelum safar.

 ¨ Sedikit bergerak dan berjalan di pesawat.

 ¨ Selalu mengukur tekanan darah sebelum 
bepergian dan selama menunaikan iba-
dah haji.

 ¨ Buatlah jadwal yang baik untuk waktu 
meminum obat.

 ¨ Berhati-hatilah terhadap perubahan cua-
ca secara mendadak.

Saran untuk penderita penyakit tekanan 
darah
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 ¨ Tetap tenang dan jangan tegang.

 ¨ Istirahatlah yang cukup bila merasa lelah.

 ¨ Hindari mengkonsumsi makanan asin.

 ¨ Perbanyak minum air.
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Jika Anda kemungkinan menderita angin 
duduk:

 ¨ Anda harus berkonsultasi ke dokter untuk 
membawa obat khusus.

 ¨ Jangan membuat tubuh Anda beraktivitas 
secara berlebihan.

 ¨ Gunakan kursi roda bila sudah kelelahan.
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Penderita 
Alergi

Alergi meningkat selama musim haji 
karena kerumunan orang, polusi udara, 
suhu panas dan asap knalpot mobil.
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Secara umum penyakit alergi tidak 
membahayakan jamaah haji kecuali 
dalam kondisi penyakit asma mem-
buruk.

Kami menyarankan penderita 
alergi agar menghindari waktu, 
tempat, aktivitas dan makanan yang 
memancing alergi.
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Sebagian obat alergi menyebabkan 
kantuk. Untuk itu Anda harus meng-
hindari kondisi tiba-tiba terjatuh di 
saat keramaian.
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Penyakit 
Asma

Manasik haji dan umrah kadang 
mengharuskan orang berada di 
tempat-tempat yang berdesak-
desakan, yang kadang penuh dengan 
debu dan asap yang berasal dari 
knalpot kendaraan. 
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Penderita asma harus selalu mem-
bawa inhaler saat berpindah-pindah 
tempat selama menunaikan ibadah 
haji.

Bila merasakan gejala serangan asma, 
berikut petunjuk yang harus diikuti:

 ¨ Gunakan segera inhaler

 ¨ Datangilah pusat kesehatan ter-
dekat atau rumah sakit.
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Penyakit 
Ginjal

Kami sarankan Anda untuk memerik-
sakan diri ke dokter guna memastikan 
kelayakan Anda untuk menunaikan 
ibadah haji atau umrah.
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Manasik haji akan menjadi kesulitan 
besar bagi pasien yang membutuhkan 
proses cuci darah, kecuali dia melak-
sanakan haji bersama tim medis.

Pastikan membawa obat-obatan yang 
diresepkan untuk Anda. Simpan di tem-
pat yang tepat dan mudah dijangkau.

Hindari terkena panas matahari. 
Lakukan sebagian manasik haji 
sesudah terbenam matahari. 
Wakilkanlah kepada orang lain untuk 
menggantikan ibadah yang wajib 
dilakukan sesuai dengan keringanan 
dalam syariat Islam (rukhsah).

66



Nomor-nomor Telepon Penting

911

937

1966

920002814

Nomor telepon untuk kondisi 
darurat dan layanan keamanan

Nomor telepon untuk konsultasi 
medis

Nomor telepon khusus untuk 
pertanyaan tentang Masjidil Haram dan 

Masjid Nabawi

Nomor telepon Kementerian 
Haji dan Umrah untuk menjawab 

pertanyaan jamaah
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Anda dapat memperoleh panduan dan 
bimbingan lainnya dengan mengunjungi 
situs web Kementerian Haji dan Umrah 
(dengan mengklik di sini).
Dalam panduan ini, Anda akan menemukan 
semua petunjuk dan arahan yang 
memudahkan Anda untuk melakukan rangkaian 
ibadah haji dengan mudah dan tentram.

Mitra Strategis

Mitra kami dalam mencapai kesuksesan

https://guide.haj.gov.sa/


Semoga Allah SWT 
menerima amal 

ibadah Anda

Untuk informasi lebih lanjut 
tentang panduan haji dan 

umrah, mohon follow akun 
twitter kami.


