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yang dinyatakan sembuh 
dari virus corona telah se- 
lesai isolasi mandiri selama 
14 hari. Bupati juga telah 
melakukan pemeriksaan 
lanjutan di RSUD Karawang, 
Senin (27/4) untuk memas- 
tikan kondisinya benar- 
benar sehat.

"Alhamdulillah pemerik
saan atau screening kes- 
ehatan ibu bupati hasilnya 
bagus. Kami harap pasien 
yang dinyatakan sembuh 
lainnya juga kondisinya se- 
makin membaik,” ujar Fitra.

Fitra menjelaskan, bupati 
sudah mulai aktif beraktivi- 
tas dan bekerja, meskipun 
lebih banyak dilakukan di 
rumah dinas.

"Sebenarnya sejak diiso- 
lasi di rumah sakit pun be- 
liau tetap aktif memantau 
perkembangan Covid-19 di

Karawang,” ujarnya.
Sebelum mengikuti rapat 

dengan Gugus Tugas Cov
id-19, lanjut Fitra, bupati 
sempat melakukan sidak 
ke sejumlah pasar. Sangat 
disayangkan masih banyak 
masyarakat dan pedagang 
yang tidak mengindahkan 
anjuran pemerintah untuk 
menggunakan masker saat 
beraktivitas di luar rumah.

"Dalam waktu dekat ini, 
Bupati Karawang akan 
segera membuat Surat Edar- 
an terkait aktivitas pasar, 
m inim arket dan super 
market di tengah Pandemi 
Covid-19 ini,” pungkasnya.

Sementara itu Fitra juga 
m enyam paikan bahwa 
pada Senin, 27 April tidak 
ada penambahan atau nihil 
kasus terkonfirmasi positif 
Coronavirus Disease 2019

(Covid-19).
Kabar baiknya, terdapat 

penambahan 2 (dua) pasien 
positif Covid-19 yang kem- 
bali dinyatakan sembuh. 
dr. Fitra mengatakan, ting- 
kat kesembuhan Covid-19 
di Kabupaten Karawang 
cukup tinggi dan cepat. Se- 
hingga, total pasien sembuh 
di Karawang mencapai 33 
orang.

Hal tersebut karena secara 
penanganan tim medis Ka
bupaten Karawang bekerja 
dengan baik dan didukung 
adanya alat Polymerase 
Chain Reaction (PCR) di 
RSUP Jatisari Karawang. Se- 
hingga, hasil uji swab pasien 
hanya membutuhkan waktu 
paling lama 24 jam.

“Sebelumnya kita harus 
menunggu hasil swab di 
kementerian dan labkesda 
provinsi bisa lima sampai 
dua minggu karena antrian

sampel yang banyak," ujar 
dr. Fitra.

dr. Fitra merilis jumlah 
terkonfirmasi positif per 
hari Senin, 27 April 2020, 
ada 89 orang, meninggal 8 
orang, sembuh 33 orang, 
dan masih dalam perawa- 
tan 48 orang. "Minggu 26 
April malam ada satu pasien 
positif yang meninggal du- 
nia. Alhamdulillah jenazah 
sudah dikebumikan hari itu 
juga,” ujar dr. Fitra.

Sementara, jumlah pasien 
dalam pengawasan (PDP) 
219 orang, dengan rincian 
selesai atau sembuh 153 
orang, masih dalam penga
wasan 57 orang dan men
inggal dunia sebanyak 9 
orang. Sementara, orang 
dalam pemantauan (ODP) 
ada 3.874 orang, selesai 
2.438 orang, masih dalam 
pemantauan 1.436 orang. 
(rie/mhs)


