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PRESS RELEASE

Wali Koa Tarakan melalui Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-I9 Kota Tarakan
Senin, 13 Juli 2020,
Kepada seluruh rekan media, para peserta press release

dan

seluruh masyarakat kota

Tarakan, kami selaku Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-I9

Kota

melalui siaran pers ini kami sampaikan situasi dan perkembangan penanganan

Tarakan,

covlD-Ig di

Kota Tarakan sebagai berikut:

t.

Perkembangan kasus

covlD-I9

sampai

hari ini Senin,

13 Juli 2020 kami laporkan

sebagai berikut:

a. Jumlah seluruh oDP (orang Dalam Pemantauan) yang sedang dipantau saat ini
sebanyak 410 orang.

b. Jumlah seturuh OTG (Orang Tanpa Gejala) yang sedang dipantau saat ini sebanyak 254
orang. oTG adalah orang yang tidak bergejala namun memiliki kontak erat dengan
kasus konfirmasi postif COVID-19.

c.

Saat

ini I PDP masih dilakukan

perawatan di rumah sakit.

d. Jumlah kumulatif konfirmasi positif COVID-I9 sebanyak 87 orang. Bertambah I kasus
konfirmasi positif COVID-19, yaitu

l.

:

COVID87. Sh (Laki-Laki, 38 Th) Kel Selumit Pantai RT' 09

Jumlah pasien

covlD-Ig

yang masih dirawat sebanyak 17 orang, diantaranya 9 orang

dirawat di RSKT dan 8 orang dirawat di RSUD.

e. Jumlah pasien yang dinyatakan sembuh dari COVID-I9 sebanyak 70 orang'
f. Jumlah pemeriksaan sampel dengan hasil negatif sebanyak I 01I
g. Jumlah sampel yang dikirim sebanyak

1.415

h. Jjumlah menunggu hasil sampel sebanyak

i.

3 18

Kepada masyarakat Tarakan agar terus memberikan dukungan moral terhadap pasien
ataupun keluarga oDP, oTG, PDP dan positif CoVID-I9. Mari kita bantu mereka
semampu kita.
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Kami sampaikan, kepada seluruh masyarakat yang ada di Kota Tarakan agar selalu
menerapkan protokol kesehatan pencegahan COVID-I9 dengan mengadaptasi
kebiasaan baru seperti menggunakan masker kain, mencuci tangan pakai sabun dan

air mengalir, menjaga jarak
berkerumun

di

dengan orang

lain minimal

I

meter, menghindari

tempat-tempat umum, membatasi menyentuh fasilitas

di

tempat

umum, dan jangan menyentuh mata, hidung, serta mulut sebelum, cuci tangan.

3.

lsolasi Mandiri dapat dijalankan melalui:

a. Tinggal di rumah,

dan jangan pergi bekerja dan ke ruang

publik;

b. Gunakan kamar terpisah di rumah dari anggota keluarga lainnya. Jika memungkinkan,
upayakan menjaga jarak setidaknya I meter dari anggota keluarga lain;

c. Gunakan selalu masker selama

masa isolasi

din;

d. lakukan pengukuran suhu harian dan observasi gejala klinis seperti batuk

atau

kesulitan bernapas;

e. Hindari pemakaian bersama peralatan makan (piring, sendok, garpu, gelas)

dan

perlengkapan mandi (handuk, sikat gigi, gayung) dan linen/seprai;

f.

Terapkan Perilaku Hidup Benih dan Sehat (PHBS) dengan mengonsumsi makanan

bergizi, melakukan kebersihan tangan rutin, mencuci tangan dengan sabun dan air
mengalir serta keringkan, lakukan etika batuklbersin;

g. Berada di ruang terbuka dan berjemur di bawah sinar matahari setiap pagi maksimal
pukul 09.00 pagi;

h.

Jaga kebersihan rumah dengan cairan desinfektan;

i.

Hubungi segera fasilitas kesehatan atau layanan Call Center

ll2 jika

kondisi

memburuk (seperti sesak nafas) untuk dirawat lebih lanjut.

4. Kami

menambahakan, kepada seluruh warga

di

Kota Tarakan agar

dapat

meningkatkan kemananan dan menjaga kewaspadaan di lingkungannya, kenali orang-

orang

di

sekeliling rumah, jika ada yang mencurigakan atau warga asing segara

melaporkan ke RT atau pihak berwajib.

5.

Kepada masyarakat yang ingin konsultasi atau menanyakan informasi COVID-I9

serta

kepada pendatang yang telah selesai melaksanakan karantina dan ingin

membuat suat keterangan selesai karantina, dapat menghubungi hotline informasi
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covlD-l9 Kota Tarakan di nomor ogr35l432rr2 meralui telepon atau pesan
wA, selanjutnya akan ada petugas hotrine yang akan mengarabkan,
karena

instan

saat ini
Dinas Kesehatan Kota Tarakan mengurangi pelayanan
secara langsung atau tatap
muka. Pelayanan informasi COVID-I9 dibuka setiap
hari Senin s.d Minggu pukul

07.30 s.d 21.00.

luar jam layanan yang ditetapkan kamr respon semampu
kami.
Silakan meninggalkan pesan wA di luar jam layanan tersebut.
Apabila urgen terkait
pasien silahkan menghubungi layanan call cenrre
ll2 yangtetap melayani jam.

Di

24

Menutup pre.rs releose hat', ini, kami Tim Gugus Tugas percepatan penanganan

covlD-r9

Kota Tarakan mari bersama mencegah penularan covlD- 19
dengan patuh dalam
menerapkan protokol kesehaan yang telah ditentukan
Juru Bicara Tim Gugus Tugas percepatan
Covid-l9 Kota Tarakan,

Pembina
NIP. 1 97005 I 72002r22W6

