INFORMASI HARIAN
PENCEGAHAN DAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 19 (COVID-19)
KABUPATEN TEGAL
Kamis, 30 April 2020
Kami Laporkan data per Hari Kamis, Tanggal 30 April 2020 pukul 18.00 WIB, berdasarkan Sistem
Informasi Pantauan COVID-19 Kabupaten Tegal (covid19.tegalkab.go.id) dari seluruh Puskesmas di
Kabupaten Tegal, terdapat :
I. Pelaku Perjalanan
II. Orang Tanpa Gejala (OTG)
III. Orang Dalam Pantauan (ODP)

: 35.079 orang
:
164 orang
:
939 orang

IV. Pasien Dalam Pengawasan (PDP) 121 orang dengan rincian :
1. PDP Sembuh
: 86 orang
2. PDP Dirawat
: 34 orang
3. PDP Meninggal
: 8 orang (Hasil SWAB Belum Keluar)
Keterangan :
4. PDP Baru
: 4 orang
5. PDP dari Luar Wilayah
: 4 orang
V.

Positif Covid-19 berjumlah 12 orang dengan rincian :
1. Sembuh
= 2 orang
2. Dirawat
= 8 orang
- RSUD Dr. Soeselo
- RSUD Suradadi
- RSUD Kardinah
- RS Mitra Siaga
- RS Harapan Sehat

:
:
:
:
:

3 orang
1 orang
1 orang
2 orang
1 orang

3. Meninggal

:

2 orang

Keterangan :
PP (Pelaku Perjalanan)
OTG (Orang Tanpa Gejala)
ODP
PDP

:
:
:
:

Kontak wilayah terjangkit tapi tidak ada gejala
Kontak erat dengan pasien positif Covid-19 dan Tidak Ada Gejala
Orang Dalam Pemantauan
Pasien Dalam Pengawasan

INFORMASI PASIEN DALAM PENGAWASAN (PDP) DIRAWAT :
NO
1
2
3
4
5
6

RUMAH SAKIT
RSUD Dr. SOESELO
RSUD Suradadi
RSU Islam Harapan Anda
RS Mitra Siaga
RS Kardinah
RS PKU Muhammadiyah
TOTAL

PDP
10
7
4
8
2
3
31

Sumber : https://covid19.tegalkab.go.id – Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal

UP DATE INFORMASI GIAT GUGUS TUGAS COVID-19 :
Bupati Tegal Siapkan Tempat Karantina Bagi Pemudik
Slawi - Bupati Tegal Umi Azizah selaku Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19
Pemkab Tegal menyiapkan dua tempat karantina yang diperuntukan bagi pemudik yang nekat
pulang kampung. Dua tempat yang disulap menjadi karantina komunal ini adalah Gedung Korpri
dan GOR Indoor Tri Sanja Slawi. Menilik kesiapannya, hari Kamis (30/4) pagi tadi, Umi yang
didampingi Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal
Meliansyori melakukan pengecekan sejumlah fasilitas di Gedung Korpri.

Umi mengatakan, fasilitas karantina ini disiapkan khusus bagi warga pemudik yang baru datang
dari wilayah pandemi atau episentrum penyebaran Covid-19 seperti Jabodetabek. Meski sudah
ada larangan mudik dari Pemerintah, Umi tetap menyiapkan tempat ini sebagai antisipasi atas
segala kemungkinan. Umi berpandangan, pemudik yang di desanya tidak tersedia fasilitas
karantina desa atau rumahnya tidak mendukung pelaksanaan isolasi mandiri selama empat belas
hari, maka ia bisa menggunakan tempat ini. “Saat mereka pulang kampung dan khawatir tidak
bisa menjaga jarak dengan anggota keluarga lainnya karena rumahnya terlalu sempit, maka
pemudik bisa gunakan fasilitas ini. Setalah empat belas hari dinyatakan sehat, maka ia bisa pulang
ke rumah dan berkumpul bersama keluarga”, katanya.
Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi sendiri memang sudah meminta desa menyiapkan
tempat karantina komunal. Namun, Umi menyadari, tidak semua desa bisa menyiapkan fasilitas
tersebut dalam waktu singkat. Sehingga untuk mengantisipasi lonjakan pemudik, pihaknya pun
menginisiasi pendirian tempat karantina ini. Umi pun membuka penawaran bagi desa-desa yang
mengalami kesulitan tempat karantina bisa merujuknya kesini.
Lokasi karantina di Gedung Korpri ini rencananya akan menampung 96 orang pemudik.
Sementara di GOR Indoor Tri Sanja bisa menampung 240 orang pemudik. “Karantina di GOR
Indoor Trisanja tersebut akan kita fungsikan sebagai cadangan dan baru dipakai setelah fasilitas
karantina di Gedung Korpri ini penuh”, kata Umi.
Tak hanya di Kota Slawi, pihaknya pun juga sedang menjajagi kerjasama dengan sejumlah
pemilik tempat penginapan di sepanjang Pantura Tegal untuk menyiapkan tempat karantina bagi
warga pemudiknya di wilayah utara.
Ditanya soal antisipasi mencegah penularan Covid-19 akibat lonjakan warga pemudik di desa,
Umi mengungkapkan, selain memperkuat sistem pencegahan di desa, pihaknya pun segera
mendistribusikan masker yang wajib dipakai saat ke luar rumah. Sementara dari sisi kuratif dan
rehabilitatif, selain mencukupi kebutuhan APD, obat-obatan dan perlengkapan lainnya, Umi pun
berencana menyediakan hotel untuk tempat menginap tenaga medis. “Kita tahu, mereka bekerja
ekstra dari pagi hingga malam sejak adanya pandemi ini, punya risiko besar terpapar virus Corona
sehingga muncul kekhawatiran jika pulang ke rumah akan menulari orang-orang terdekatnya.
Oleh karenanya kita siapkan tempat istirahat yang representatif,” kata Umi.
Selanjutnya Umi menambahkan, melalui kerjasama sinergis unsur kepolisian, TNI, Dinas
Perhubungan dan Dinas Kesehatan pihaknya pun melakukan penapisan warga pemudik di
sejumlah pintu masuk Kabupaten Tegal seperti di Desa Selapura Kecamatan Dukuhwaru,
Terminal Dukuhsalam, exit tol Adiwerna, pos penjagaan Klonengan di Margasari dan perbatasan
Pemalang. “Kendaraan pribadi dan penumpang yang masuk kita periksa penerapan protokol
kesehatannya, kita periksa kesehatannya dan didata. Mereka yang dari luar kota kita sarankan
untuk segera melapor ke RT dan RW-nya untuk selanjutnya mengkarantina diri selama 14 hari”,
tuturnya.
Orang nomor satu di Kabupaten Tegal ini pun juga mendukung kebijakan Gubernur Jawa Tengah
Ganjar Pranowo untuk membentuk satuan tugas percepatan penanganan Covid-19 di tingkat RW
bernama “Jogo Tonggo”. “Pencegahan penularan Covid-19 ini tidak hanya bertumpu pada peran
pemerintah saja, tapi juga masyarakat yang harus berperan aktif menjaga lingkungannya. Ingat,
perpindahan virus dari kota besar ke desa-desa di Kabupaten Tegal terjadi karena perantara orang,
bahkan hampir seluruhnya adalah orang-orang yang sehat atau yang awalnya sehat, tidak
menampakkan gejala Covid-19”, ujarnya.
Sementara itu, Meliansyori mengungkapkan, fasilitas karantina komunal di Gedung Korpri ini
meliputi tempat tidur velbed yang akan dilapisi kasur tipis, selimut dan bantal. Disamping itu juga
ada dapur, kamar mandi, dan mushola. “Selain kita pantau kesehatannya, juga disiapkan makanan
selama pemudik berada di pusat karantina tingkat kabupaten ini. Jika selama masa karantina
ditemukan ada yang menunjukkan gejala menyerupai Covid-19, maka petugas akan lalukan rapid
test dan memindahkannya ke tempat lain,” tuturnya. (OI)

PDAM memberikan bantuan yang disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan bekerja
sama dengan Dinas Sosial, SLKT (sisi Lain Kabupaten Tegal), dan GST (Gerak Sedekah Tegal).

Demikian laporan Koordinator Hubungan Masyarakat Gugus Tugas Penangganan Covid-19,
untuk menjadikan periksa.
Terima kasih.
Kamis, 30 April 2020
Ttd
KOORDINATOR HUBUNGAN MASYARAKAT
GUGUS TUGA PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
KABUPATEN TEGAL

