
Data Covid-19 Karawang

Masih dirawat I Isolasi mandiri

orang

Sembuh

41 568
orang

Total Konfirmasi

.431
• ---------------------------------------------------orang

Meninggal

i

Seorang Senibuh dari Corona
KARAWANG, RAKA -

Penyebaran virus corona di 
Kabupaten Karawang terns 
melandai, nieski tx *berapa w;iktu 
lalu ada yang meninggal. 
Berdasarkan data dari Dinas 
Kesehatan Kabupaten Karawang, 
tercatat hingga kemarin ada 
seorangyang sembuh. Sedangkan 
tiga orang masih dirawat, dan dua 
orang menjalani isolasi mandiri. 
Total terkonfin nasi 43.431 orang.

Juru Bicara Satuan Tugas (Sat- 
gas) Percepatan Penanganan

Covid-19 Karawang Fitra Her- 
gyana menghimbau agar mas- 
yarakat tetap mewaspadai virus 
corona. Upaya kewaspadaan 
itu bisa dilakukan oleh mas- 
yarakat dengan tetap mematuhi 
ketentuan protokol kesehatan 
saat beraktivitas di luar rumah. 
Fitra mengaku saat ini pihak- 
nya sedang mewaspadai lon- 
jakan kemungkinan terjadinya 
gelombang ketiga Covid-19 di 
Karawang. "Kami menyiapkan 
ratusan ranjang di RSUD Kar

awang khusus untuk pasien 
Covid-19," tuturnya.

Nantinya, jumlah bed yang akan 
disiapkan untuk pasien Covid-19 
akan berjumlah 150. Jika itu 
kurang, pihaknya juga sudah 
mempersiapkan gedung kliusus 
pasien Covid -19 dengan kapasitas 
sekira 100 pasien. "Kita bercermin 
pada puncak kasus tertinggi 
Covid-19 pada bulan Juli 2021. 
Dengan persiapan itu dirasa 
cukup, ditambah juga kan rumah 
sakit swasta lainnya juga 
menyiapkan Lunar khusus pasien 
Covid-19," beber dia.

Selain persiapan kamar, kata

Fitra, pihaknya mempersiapkan 
78 dokter spesialis dan dokter 
umum untuk penanganan pasien 
Covid-19. Sejumlah perawatan 
tambahan juga disiagakan jika 
terjadi lonjakan kasus. "Tapi tentu 
gelombang ketiga ini tidak kita 
harapkan terjadi. Supayasemua 
ekonomi bisa pulih teinan-teman 
kerja bisa nyaman bisa kumpul 
keluarga dan maksimal mencari 
nalkah nafkali,” kata Fitra.

Sementara, capaian vaksinasi 
dosis pertama sudah 65,41 persen 
atau 1.254.081 warga dari sasaran 
1.917.354, dan  yang sudah 
melakukan vaksin dosis kedua

adalah 47,04 persen atau  
sebanyak 901.963 orang. Target 
vaksinasi kita masih kurang. 
Sementara, melihat gralik dan 
bed occupancy rate (BOR) di 
rumah sakit juga rendah, atau 
penularannva kecil, ujar Fitra.

Fitra tak bosan mengingatkan 
kepada masyarakat yang belum 
vaksin untuk  segera vaksin 
karena vaksin Covid-19 halal 
dan am an digunakan. Untuk 
yang sudah divaksin juga tetap 
h a ru s  m en jaga  protokol 
kesehatan . Jangan lengah 
karena m asih ada kasus di 
Karawang, ucapnya. (psn/tr)


