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juga menurutnya merupakan 
kebijakan karantina wilayah 
parsial.

"KWP [karantina wilayah 
parsial itu bisa satu rumah, 
satu gedung, satu rumah sakit 
Menutup jalan protokol,” ka- 
tanya.

Pihaknya juga mengkla'ri- 
fikasi terkait kebijakan Kota 
Tasikmalaya yang disebutkan 
akan melakukan karantina 
wilayah. Menurutnya Kota Ta
sikmalaya hanya membatasi 
pergerakan kendaraan umuni 
yang datang dari wilayah - 
wilayah termasuk Jakarta yang 
menjadi epicentrum pandemi 
COVID-19.

"Kota Tasikmalaya tidak me- 
rencanakan karantina wilayah 
skala kota,” papamya.

Mengingat kemungkinan 
daerah akan segera men- 
erapkan kebijakan tersebut, 
pihaknya mengaku saat ini 
terns mematangkan rencana 
pem berian bantuan uang

tunai dan sembako senilai 
Rp500.000 pada warga miskin 
bam atau keluarga rawan mis
kin yang terdampak corona.

"Sedang dipersiapkan jum- 
lahnya, minggu ini selesai," 
tuturnya.

Tunggu Instruksi
Sementara itu, Wakil Bupati 

Karawang, H. Ahmad Zam- 
aldisyari, masih belum bisa 
memastikan untukmengam- 
bil langkah karantina wilayah 
dalam penanganan Covid-19. 
Ia menyebut masih menung- 
gu intruksi dari Pemerintah 
Provinsi dan Pusat.

"Kita pastikan hingga sam- 
pai saat ini tidak melakukan 
karantina wilayah. Langkah 
kami terus mengingatkan 
warga melalui patroli agar 
tidak melakukan aktivitas 
di luar ruangan jika tidak 
penting," ujarnya saay me- 
laporkan penanggulangan 
Covid-19, Senln (30/3/2020)

kepada Gubemur Jawa Barat, 
Ridwan Kamil melalui ra- 
pat teleconference di Pusat 
Informasi Penanganan Cov- 
id-19 di Command Center 
Karawang.

Hingga Senin (30/3/2020) 
total jum lah orang positif 
Covid-19 di Karawang men- 
capai 13 kasus. D engan 
rincian 7 orang dinyatakan 
positif melalui test swab, dan 
6 orang positif melalui rapid 
tes.

Sedangkan Jumlah PDP 
atau Pasien Dalam Penga- 
wasan mencapai 12 orang, 
dengan rincian 8 masih PDP, 
3 sudah sembuh dan 1 orang 
meninggal dunia.

Sementara, orang dalam 
pemantauan (ODP) di Kabu- 
paten Karawang berjumlah 
963 orang. Dengan selesai 
pem antauan sejumlah 557 
orang.

"Jadi masih ada 406 ODP di 
Karawang yang kami pantau 
pak Gubernur," kata kang 
Jimmy, (bbs/mhs)


