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Kasus aktif: Jumlah orang yang dirawat + orang yang melakukan isolasi mandiri

KONDISI TERKINI COVID-19
DI WILAYAH KOTA/KAB. ADMINISTRASI

*Data hingga 7 Agustus 2021

Perkembangan persebaran kasus terbaru COVID-19 dapat dilihat di website https://corona.jakarta.go.id/id/peta-persebaran

Disclamer: Data Vaksinasi per wilayah ini menunjukkan jumlah orang yang divaksinasi dengan KTP DKI Jakarta per tanggal 6 Agustus 2021 
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JAKARTA BARAT
Kasus Covid 19 - Hingga 7 Agustus 2021 Vaksinasi Warga yang

ber-KTP Jakarta Barat
Hingga 6 Agustus 2021Positif (Kumulatif)

Sembuh (Kumulatif)

Meninggal (Kumulatif)

Dirawat (Saat Ini)

Isolasi Mandiri (Saat ini)

                  143.076

                 139.477

     2.367

    503

    729   Vaksin 1       Vaksin 2

1.133.448

409.417

Akumulasi kasus positif: 143.076 kasus
Akumulasi jumlah sembuh: 139.477 orang (97,5%)
Jumlah kasus aktif per tanggal 7 Agustus sebanyak 1.232 (0,9%), 
Persentase kasus aktif tertinggi di Kec. Kembangan (1,1%).
Hingga 6 Agustus, warga yang ber-KTP Jakarta Barat dan sudah 
divaksinasi dosis 1 sebanyak 1.113.448 orang dan yang sudah 
divaksinasi dosis 2 sebanyak 409.417

JAKARTA PUSAT
Kasus Covid 19 - Hingga 7 Agustus 2021 Vaksinasi Warga yang

ber-KTP Jakarta Pusat
Hingga 6 Agustus 2021Positif (Kumulatif)

Sembuh (Kumulatif)

Meninggal (Kumulatif)

Dirawat (Saat Ini)

Isolasi Mandiri (Saat ini)

               81.099

              78.890

    1.433

   274

   502 Vaksin 1       Vaksin 2

487.749
194.191

Akumulasi kasus positif: 81.099 kasus
Akumulasi jumlah sembuh: 78.890 orang (97,3%)
Jumlah kasus aktif per tanggal 7 Agustus sebanyak 776 (1,0%), 
Persentase kasus aktif tertinggi di Kec. Cempaka Putih dan 
Kemayoran (1,1%).
Hingga 6 Agustus, warga yang ber-KTP Jakarta Pusat dan sudah 
divaksinasi dosis 1 sebanyak 487.749 orang dan yang sudah 
divaksinasi dosis 2 sebanyak 194.191

JAKARTA SELATAN
Kasus Covid 19 - Hingga 7 Agustus 2021 Vaksinasi Warga yang

ber-KTP Jakarta Selatan
Hingga 6 Agustus 2021Positif (Kumulatif)

Sembuh (Kumulatif)

Meninggal (Kumulatif)

Dirawat (Saat Ini)

Isolasi Mandiri (Saat ini)

                    166.976

                   162.253

       2.590

    623

    1.510

   

Vaksin 1       Vaksin 2

1.051.082
445.852

Akumulasi kasus positif: 166.976 kasus
Akumulasi jumlah sembuh: 162.253 orang (97,2%)
Jumlah kasus aktif per tanggal 7 Agustus sebanyak 2.133 (1,3%), 
Persentase kasus aktif tertinggi di Kec. Cilandak (1,7%).
Hingga 6 Agustus, warga yang ber-KTP Jakarta Selatan dan 
sudah divaksinasi dosis 1 sebanyak 1.051.082 orang dan yang 
sudah divaksinasi dosis 2 sebanyak 445.852 orang.

JAKARTA TIMUR
Kasus Covid 19 - Hingga 7 Agustus 2021 Vaksinasi Warga yang

ber-KTP Jakarta Timur
Hingga 6 Agustus 2021Positif (Kumulatif)

Sembuh (Kumulatif)

Meninggal (Kumulatif)

Dirawat (Saat Ini)

Isolasi Mandiri (Saat ini)

                      205.427

                     199.241

       3.508

   744

    1.934   Vaksin 1       Vaksin 2

1.351.554
536.647

Akumulasi kasus positif: 205.427 kasus
Akumulasi jumlah sembuh: 199.241 orang (97,0%)
Jumlah kasus aktif per tanggal 7 Agustus sebanyak 2.678 (1,3%), 
Persentase kasus aktif tertinggi di Kec. Ciracas (1,8%).
Hingga 6 Agustus, warga yang ber-KTP Jakarta Timur dan 
sudah divaksinasi dosis 1 sebanyak 1.351.554 orang dan yang 
sudah divaksinasi dosis 2 sebanyak 536.647 orang.

JAKARTA UTARA
Kasus Covid 19 - Hingga 7 Agustus 2021 Vaksinasi Warga yang

ber-KTP Jakarta Utara
Hingga 6 Agustus 2021Positif (Kumulatif)

Sembuh (Kumulatif)

Meninggal (Kumulatif)

Dirawat (Saat Ini)

Isolasi Mandiri (Saat ini)

             100.616

            97.920

      1.617

    376   

    703 Vaksin 1       Vaksin 2

808.470
325.764

Akumulasi kasus positif: 100.616 kasus
Akumulasi jumlah sembuh: 97.920 orang (97,3%)
Jumlah kasus aktif per tanggal 7 Agustus sebanyak 1.079 (1,1%), 
Persentase kasus aktif tertinggi di Kec. Pademangan (1,8%).
Hingga 6 Agustus, warga yang ber-KTP Jakarta Utara dan sudah 
divaksinasi dosis 1 sebanyak 808.470 orang dan yang sudah 
divaksinasi dosis 2 sebanyak 325.764 orang.

KEPULAUAN SERIBU
Kasus Covid 19 - Hingga 7 Agustus 2021 Vaksinasi Warga yang

ber-KTP Kep. Seribu
Hingga 6 Agustus 2021Positif (Kumulatif)

Sembuh (Kumulatif)

Meninggal (Kumulatif)

Dirawat (Saat Ini)

Isolasi Mandiri (Saat ini)

     1.287

     1.252

   14

  2

   19 Vaksin 1       Vaksin 2

18.067 7.320

Akumulasi kasus positif: 1.287 kasus
Akumulasi jumlah sembuh: 1.252 orang (97,3%)
Jumlah kasus aktif per tanggal 7 Agustus sebanyak 21 (1,6%), 
Persentase kasus aktif tertinggi di Kec. Kep.Seribu Utara (2,2%).
Hingga 6 Agustus, warga yang ber-KTP Kep. Seribu dan sudah 
divaksinasi dosis 1 sebanyak 18.067 orang dan yang sudah 
divaksinasi dosis 2 sebanyak 7.320 orang.
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Vaksinasi Covid-19 di Jakarta

Sumber: https://corona.jakarta.go.id/id/cakupan-vaksinasi

Cara Vaksinasi di Jakarta

Perkembangan Vaksinasi di Jakarta

Syarat Vaksinasi

Dengan semakin tingginya penularan Covid-19, maka vaksinasi mutlak dibutuhkan. Vaksin dapat melindungi 
dengan menciptakan antibodi atau sistem kekebalan dalam tubuh. Dengan antibodi tersebut, tubuh akan 
terlatih untuk mencegah dan melawan infeksi Covid-19. Vaksinasi memang bukanlah obat yang menyembuhkan 
Covid-19 secara total. Namun, menurut para ahli, kalaupun terinfeksi Covid-19 setelah vaksinasi, vaksin akan 
mencegah tubuh dari gejala penyakit Covid-19 yang berat dan fatal. Vaksin juga menjadi senjata untuk keluar 
dari pandemi dengan membentuk herd immunity atau kekebalan kelompok jika 70% lebih masyarakat sudah 
tervaksin. Segera lakukan vaksinasi di tempat terdekat!

Saat ini total sudah ada lebih dari 8 juta warga DKI Jakarta yang sudah mendapat suntikan pertama vaksin 
Covid-19, sedangkan ada lebih dari 3 juta warga DKI Jakarta yang sudah mendapat suntikan kedua, yang berarti 
sudah divaksin dengan komplit.

Membawa KTP asli ke lokasi vaksinasi;
Membawa fotokopi Kartu Keluarga (KK) untuk 
warga yang belum memiliki KTP;
Bagi penerima vaksinasi yang mendaftar 
melalui JAKI atau website corona.jakarta.go.id, 
menunjukkan hasil pre-screening yang sudah 
dicetak sebagai bukti pendaftaran.

Cara Mendaftar Vaksinasi Dosis 1 & 2 via JAKI

Unduh aplikasi JAKI di Google Play / App Store
Klik banner “Daftar Vaksinasi” pada halaman utama
Isi nama lengkap dan NIK kamu
Isi data kamu dengan lengkap dan benar
Pilih jadwal dan tempat vaksinasi
Lakukan pre-screening terlebih dahulu
Selesai

Semua jadwal dan lokasi terupdate dapat diakses melalui halaman kuota vaksinasi:

https://corona.jakarta.go.id/id/kuota-vaksinasi-jaki

https://www.instagram.com/jsclab/
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Lokasi Vaksinasi di Jakarta

Sentra Vaksin
Bersama

Puskesmas Rumah Sakit Vaksinasi Mobile
(Drive Thru)

*Data hingga 7 Agustus 2021

Capaian Vaksinasi
Usia 12-17 Tahun

Capaian Vaksinasi
Usia 18-59 Tahun

Capaian Vaksinasi
Usia 60 Tahun ke Atas

Capaian Vaksinasi
Gotong Royong

Vaksin Program Total Dosis 1

8.185.795
Vaksin Program Total Dosis 2

3.184.396
Presentase Vaksin Program Total Dosis 1

92,9%
Presentase Vaksin Program Total Dosis 2

36,1%
Jumlah Orang Divaksin Dosis 1 Hari ini

83.731
Jumlah Orang Divaksin Dosis 2 Hari ini

Proporsi Vaksin Jakarta: 12% Proporsi Vaksin Jakarta: 9,3%
74.015

Dosis 1: 77,7%

Dosis 2: 7,2%

Dosis 1: 82,0%

Dosis 2: 7,2%

Dosis 1: 167.891

Dosis 2: 113.667

Dosis 1: 94,7%

Dosis 2: 35,1%

VAKSINASI COVID-19
DI JAKARTA
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Sesuai SE Kemenkes HK.02.01/I/2007/2021

Vaksinasi Bagi Penyintas Covid-19

#jakartatanggapcorona 5/9

*Berdasarkan rekomendasi PAPDI dan ITAGI
Sumber: Kementrian Kesehatan RI

Ya, perlu..

3 Bulan setelah
dinyatakan sembuh

3 Bulan setelah
dinyatakan sembuh

Apakah setelah saya postif covid,
saya perlu divaksinasi?

Bila setelah penyuntikan
dosis pertama peserta
terinveksi, kapan dosis kedua
dapat diberikan?

Pertanyaan Jawaban

Kapan saya bisa divaksinasi
dosis pertama?

Vaksinasi untuk Ibu Hamil

Ibu hamil menjadi salah satu kelompok yang sangat berisiko apabila terpapar COVID-19. Dalam beberapa waktu 
terakhir, dilaporkan sejumlah ibu hamil yang terkonfirmasi positif COVID-19 mengalami gejala berat bahkan 
meninggal dunia. Untuk itu, vaksinasi terhadap Ibu hamil menjadi sangat penting untuk dilakukan.

Risiko infeksi ulang pada penyintas COVID-19 tetap ada walaupun tubuh telah mengenali virus SARS-CoV-2 
dan memproduksi antibodi untuk menyerang virus tersebut. Beberapa negara, termasuk Indonesia, telah 
melaporkan adanya kasus reinfeksi atau infeksi ulang oleh virus penyebab COVID-19 yang sama atau dengan 
jenis virus yang berbeda, walaupun jumlahnya tidak banyak. Untuk itu, vaksinasi terhadap para penyintas 
Covid-19 tetap perlu dilakukan dengan ketentuan dari Kementerian Kesehatan RI. 

Vaksinasi COVID-19 bagi ibu hamil dilaksanakan sesuai petunjuk teknis dan ketentuan peraturan 
perundang-undangan dengan menggunakan format skrining pada Kartu Kendali Khusus Ibu Hamil.

Vaksin yang digunakan:

SINOVAC PFIZER MODERNA*

*sesuai ketersediaanPemberian dosis 1 dimulai
pada trimester kedua kehamilan.

Dosis 2 sesuai interval jenis vaksin.

Jika usia kehamilan <13 minggu,
maka vaksinasi ditunda.

Vaksinasi bagi ibu hamil dengan
prioritas pada daerah risiko tinggi.

Proses skrining bagi ibu hamil & anak
usia 12-17 tahun dilakukan terpisah.
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Aspek Keamanan Vaksin Covid-19

#jakartatanggapcorona 6/9

Tetap terapkan Protokol Kesehatan 6M Setelah di Vaksin

Vaksin COVID-19 bermanfaat memberikan perlindungan tubuh agar tidak jatuh sakit akibat tertular COVID-19 
dengan cara menstimulasi kekebalan spesifik dalam tubuh melalui pemberian vaksin.

Vaksin telah memenuhi syarat utama yakni: Aman, Ampuh, Stabil dan Efisien dari segi biaya.
Sudah melalui tahapan uji klinis dan menjunjung tinggi kaidah ilmu pengetahuan, sains dan standar 
kesehatan.
Vaksin Covid-19 yang disediakan telah terbukti aman dan lolos uji klinis, serta sudah mendapatkan 
Emergency Use of Authorization (EUA) dari BPOM.
Pemerintah selalu mengedepankan aspek keamanan dan manfaat atau keampuhan vaksin.

Efek samping yang timbul dapat beragam, pada umumnya ringan dan bersifat sementara, dan tidak selalu 
ada, serta bergantung pada kondisi tubuh. Setiap efek samping tetap perlu dimonitor.
Efek samping yang berat dapat terlebih dahulu terdeteksi sehingga dapat dievaluasi lebih lanjut. 
Manfaat vaksin jauh lebih besar dibandingkan risiko sakit karena terinfeksi bila tidak divaksin.
Apabila terjadi Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI), telah terdapat Komite Nasional Pengkajian dan 
Penanggulangan KIPI maupun komite di setiap daerah untuk memantau dan menanggulangi KIPI.

Meskipun sudah divaksin, masyarakat tetap harus melaksanakan  protokol kesehatan 6M

Pemerintah juga tetap menggiatkan kegiatan 3T (Test, Tracing dan Treatment) untuk penanggulangan Covid-19.

EFEKTIVITAS VAKSIN DALAM
MENCEGAH PENULARAN COVID-19

Efektivitas Vaksin Covid-19

Efek samping Vaksin Covid-19

Vaksin Covid-19 tidak serta-merta membuat tubuh kebal dari Covid-19, 
namun akan mengurangi dampak yang ditimbulkan apabila tertular 
Covid-19. 
Berdasarkan data, dari 4,2 juta orang ber-KTP DKI Jakarta yang sudah 
divaksin minimal dosis pertama, hanya 2,3 % yang tetap terinfeksi dan 
sebagian besar tidak bergejala atau hanya bergejala ringan.  
Dari 4,2 juta orang yang sudah divaksin tersebut, hanya 0,013% yang 
meninggal sesudah terpapar Covid-19, atau sekitar 13 kasus per 100 ribu 
penduduk. Jadi, Case Fatality Rate atau tingkat kematian kasusnya menurun 
sampai kurang dari 1/3 dibandingkan orang yang belum divaksin.

Memakai Masker Mencuci Tangan
dengan Sabun
di Air Mengalir

Menjaga Jarak Menjauhi
Kerumunan

Mengurangi
Mobilitas

Menghindari
Makan Bersama
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2. Ibu menyusui yang menjalani isolasi mandiri di rumah dapat 
melakukan: 
a. Merawat bayi secara langsung.
b. Menyusui bayi secara langsung dengan melaksanakan 

prosedur pencegahan penularan Covid-19, yaitu:
Selalu mencuci tangan dengan 
sabun dan air mengalir sebelum 
dan setelah kontak dengan bayi.
Rutin membersihkan 
benda-benda di sekitarnya 
dengan disinfektan.
Memakai masker.

Menjaga jarak fisik dengan   
orang lain.

Menghindari menyentuh mata, 
hidung, dan mulut.

Menyusui sangat bermanfaat bagi kesehatan dan kelangsungan hidup anak. Efek perlindungan ASI 
pun sangat kuat dalam melawan infeksi penyakit melalui peningkatan daya tahan tubuh anak. Sampai 
saat ini, belum ada bukti penularan Covid-19 secara langsung dari ibu ke anak melalui ASI, namun ibu 
menyusui harus tetap mempraktikan prosedur pencegahan penularan infeksi dari ibu ke anak.

• ASI merupakan makanan terbaik bagi bayi. Ibu harus mengupayakan bayi 
mendapatkan ASI, baik dengan menyusui secara langsung maupun 
diberikan dalam bentuk ASI Perah (ASIP).

• Kemungkinan penularan dari ibu yang terinfeksi ke bayinya dapat melalui 
kontak langsung dengan cairan pernafasan (seperti ludah, ingus, semburan 
bersin) atau kontak dengan peralatan yang mungkin terkena cairan dari saluran 
pernafasan tersebut.

• Tidak disarankan menggunakan botol susu dan dot, karena memerlukan 
sterilisasi sebelum digunakan dan bayi akan sulit menyusu kembali kepada 
ibunya saat ibu sudah sembuh.

• Ibu selalu melaporkan perkembangan kesehatannya kepada tenaga 
kesehatan atau Puskesmas setempat.

1. Ibu menyusui, baik 
yang sehat, 
berstatus Kontak 
Erat, maupun telah 
ditetapkan sebagai 
Kasus Konformasi 
Tanpa Gejala harus 
menjalani isolasi 
mandiri di rumah.

2. Ibu menyusui yang menjalani isolasi mandiri di rumah dapat 
melakukan: 
a. Merawat bayi secara langsung.
b. Menyusui bayi secara langsung dengan melaksanakan 

prosedur pencegahan penularan Covid-19, yaitu:

Selalu mencuci tangan dengan 
sabun dan air mengalir sebelum 
dan setelah kontak dengan bayi.

Rutin  membersihkan 
benda-benda di sekitarnya 
dengan disinfektan.

Memakai masker.

Menjaga jarak fisik dengan   
orang lain.

Menghindari menyentuh mata, 
hidung, dan mulut.

#jakartatanggapcorona

PANDUAN ISOLASI MANDIRI
BAGI IBU MENYUSUI

Penting untuk Ibu Ketahui Saat Isolasi Mandiri

Anjuran Bagi Ibu Menyusui Saat Isolasi Mandiri
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Anjuran Bagi Ibu Menyusui Saat Isolasi Mandiri

• Ibu dapat menghubungi tenaga kesehatan 
untuk berkonsultasi tentang keadaannya, 
melalui alat komunikasi yang tersedia.

• Pemberian ASI melalui Donor ASI hanya 
disarankan jika dalam pengawasan tenaga 
kesehatan.

• Bayi dapat diberikan pengganti ASI dengan 
pengawasan tenaga kesehatan.

3. Apabila ibu tidak mampu menyusui bayinya, pemberian ASI 
dilakukan dengan memerah ASI.
- ASI perah dapat diberikan ke bayi oleh ibu secara  

langsung maupun anggota keluarga lain yang sehat.
- Saat memerah ASI, ibu tetap melaksanakan prosedur 

pencegahan penularan Covid-19.
- Memerah ASI sangat penting agar produksi ASI tetap 

terjaga.
- Ketika keadaan ibu membaik, ibu dapat kembali  

menyusui anaknya sesegera mungkin.

4. Ibu dapat menghubungi tenaga kesehatan untuk 
mendapatkan layanan konseling menyusui, 
dukungan dasar psikososial, dan dukungan praktik 
Pemberian Makan Bayi dan Anak (PMBA) dan 
lainnya, melalui telepon atau media komunikasi 
lainnya.

5. Apabila status adalah Kontak Erat yang 
gejala penyakitnya semakin parah/ berat 
atau Kasus Konfirmasi Tanpa Gejala yang 
mulai menunjukkan gejala Covid-19, 
maka: ibu tidak mengasuh dan tidak 
menyusui anaknya secara langsung.

3. Apabila ibu tidak mampu menyusui bayinya, pemberian ASI 
dilakukan dengan memerah ASI.
- ASI perah dapat diberikan ke bayi oleh ibu secara  

langsung maupun anggota keluarga lain yang sehat.
- Saat memerah ASI, ibu tetap melaksanakan prosedur 

pencegahan penularan Covid-19.
- Memerah ASI sangat penting agar produksi ASI tetap 

terjaga.
- Ketika keadaan ibu membaik, ibu dapat kembali  

menyusui anaknya sesegera mungkin.

4. Ibu dapat menghubungi tenaga kesehatan untuk 
mendapatkan layanan konseling menyusui, 
dukungan dasar psikososial, dan dukungan praktik 
Pemberian Makan Bayi dan Anak (PMBA) dan 
lainnya, melalui telepon atau media komunikasi 
lainnya.

5. Apabila status adalah Kontak Erat yang 
gejala penyakitnya semakin parah/ berat 
atau Kasus Konfirmasi Tanpa Gejala yang 
mulai menunjukkan gejala Covid-19, 
maka: ibu tidak mengasuh dan tidak 
menyusui anaknya secara langsung.
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PUSKESMAS

AMBULANCE

SURAT RUJUKAN
ISOLASI MANDIRI

PEDOMAN ISOLASI TERKENDALI DI
FASILITAS MILIK PEMPROV DKI JAKARTA

Bagi orang terkonfirmasi Covid-19 bergejala ringan atau tanpa gejala dapat melakukan isolasi mandiri di 
rumah atau fasilitas pribadi. Namun, tidak semua warga memiliki tempat yang layak, nyaman, serta 
memenuhi kriteria protokol kesehatan untuk melakukan isolasi mandiri, yang jika dipaksakan maka justru 
akan membahayakan orang-orang di sekitarnya. Untuk itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyediakan 
fasilitas isolasi terkendali yang dapat dimanfaatkan warga terkonfirmasi Covid-19 tanpa gejala atau 
bergejala ringan. Selengkapnya disajikan dalam informasi berikut.

• Melengkapi persyaratan (surat rujukan dari
   Puskesmas dengan keterangan ‘Tidak Mampu
   Isolasi Mandiri di Rumah’ dari RT/ RW);

• Petugas memberi edukasi untuk menjalani
    Isolasi di Lokasi Isolasi;

• Petugas kesehatan mengonfirmasi 
kesediaan pasien untuk penjemputan:

- Jika bersedia, petugas segera merujuk;
- Jika bersedia, tapi menggunakan fasilitas lain (bukan milik 

Pemprov DKI)
    Petugas berkoordinasi dengan Gugus Tugas setempat, untuk 

menilai kelayakan sesuai prosedur.
-  Jika lokasi dinilai tidak memadai dan pasien tidak bersedia dirujuk
     Petugas menghubungi Gugus Tugas setempat sesuai prosedur, 

untuk melakukan jemput paksa menuju lokasi isolasi terkendali.

Tidak semua pasien Covid-19 dapat menempati lokasi isolasi terkendali yang telah disediakan oleh Pem-
prov DKI Jakarta. Misalnya, pasien dengan gejala sedang dan komorbid, tidak bisa dirujuk untuk melakukan 
isolasi terkendali di fasilitas yang sudah disediakan. Selain itu, pasien juga dilarang untuk datang sendiri ke 
lokasi isolasi. 

Persyaratan yang harus dilengkapi untuk melakukan isolasi di fasilitas isolasi terkendali, yaitu: 

Terkonfirmasi positif Covid-19 tanpa 
gejala, yang dibuktikan dengan hasil 
laboratorium PCR;

Wajib menandatangani lembar kese-
diaan menjalani isolasi diri;

Tidak memiliki kapasitas isolasi pribadi 
sesuai protokol kesehatan.

Wajib mematuhi prosedur dan peratur-
an di lokasi isolasi terkendali;

Kriteria Pengajuan Isolasi Terkendali

Prosedur Pengajuan Isolasi Terkendali

• Memiliki hasil lab PCR
   positif Covid-19.

• Mampu beraktivitas
   mandiri selama isolasi.

• Mematuhi peraturan isolasi
   mandiri di lokasi isolasi terkendali.

dapat menghubungi tenaga kesehatan untuk 

dukungan dasar psikososial, dan dukungan praktik 

lainnya, melalui telepon atau media komunikasi 
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Berdasarkan Keputusan Gubernur (Kepgub) Provinsi DKI Jakarta Nomor 762 Tahun 2021 tentang 
Lokasi Isolasi dalam Rangka Penanganan Coronavirus Disease 2019, terdapat berbagai lokasi 
isolasi mandiri terkendali tak berbayar yang disediakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. 

Meskipun Pemprov DKI Jakarta sudah menyediakan 
fasilitas isolasi terkendali untuk pasien Covid-19 
dengan gejala ringan atau tanpa gejala, tetap 
dibutuhkan partisipasi dan kolaborasi yang kuat 
antara masyarakat dan pemerintah dalam 
penanggulangan pandemi Covid-19. Jangan lupa  
mencuci tangan, menggunakan masker, menjaga 
jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi 
mobilitas, serta ikut melapor pelanggaran PPKM 
Darurat melalui JAKI. Yuk, bersama hadapi pandemi 
Covid-19!

Daftar Lokasi Isolasi Mandiri Terkendali di Jakarta

  Fasilitas isolasi tersebut di antaranya:

• Graha Wisata TMII (kapasitas 100 orang), di 
Jalan Raya TMII, Cipayung, Ceger, Kecamatan 
Cipayung, Jakarta Timur

• Rusun Nagrak Cilincing (kapasitas 2.550 
orang), di Jl. Sarang Bango No.18 RW.5, 
Marunda, Kecamatan Cilincing, Kota 
Jakarta Utara

• Balai Kesenian Kebon Melati (kapasitas 
85 orang), di Jl. K.H. Mas Mansyur, RT.1/ 
17, Kebon Melati, Kecamatan Tanah 
Abang, Kota Jakarta Pusat

Selengkapnya daftar lengkap isolasi 
terkendali di Jakarta tersedia dalam 
Kepgub Nomor 762 Tahun 2021, yang 
dapat diunduh melalui url/ link:

https://jdih.jakarta.go.id/himpunan/produkhukum_detail/10996 
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PEDOMAN PERAWATAN
PASCA COVID 19

GEJALA BERKEPANJANGAN LONG COVID-19  BAGI PENYINTAS

Yang Harus Diketahui Tentang Long-Covid-19

Sebagai penyakit yang terbilang baru, Covid-19 masih menyimpan banyak misteri, termasuk dampak jangka panjang yang dialami 
penyintasnya. Dalam sejumlah kasus infeksi Covid-19, terdapat penyintas yang masih mengalami gejala terpapar Covid-19 meski 
telah melewati masa pemulihan pasca isolasi mandiri. Kondisi ini disebut dengan Long Covid-19. 
Apa saja gejalanya, berapa lama kondisi ini dapat dialami, dan apakah masih bisa menularkan 
Covid-19? Simak informasi selengkapnya dalam penjelasan berikut.

Long Covid-19 adalah gejala sakit berkepanjangan yang diketahui diderita pasien 
penyintas meski sudah dinyatakan sembuh dari Covid-19.
Penderita Long Covid-19 tidak akan menularkan gejala yang sama ataupun virus 
kepada orang sekitarnya.
Gejala Long Covid-19 dapat dipicu kondisi psikologis pasien. Perasaan 
gampang cemas dan depresi dapat menjadi faktor mengalami Long Covid-19.
Apabila pasien merasakan gejala-gejala Long Covid-19 setelah dinyatakan 
sembuh, diharapkan untuk terus berkonsultasi dengan dokter.
Saat ini Long Covid-19 masih terus diteliti untuk memantau perkembangannya.











Tinnitus (Telinga Berdenging)

Kehilangan Penciuman

Kelelahan

Peradangan Jantung

Demam Berulang

Diare

Nyeri Otot

Kesemutan (Pins and Needless)

Kelupaan

Depresi

Sakit Kepala

Batuk Terus Menerus

Sesak Napas

Palpitasi ( Jantung Berdebar Cepat atau Kencang)

Nyeri Dada

Sakit Perut

Ruam

Gejala atau Gangguan Kesehatan yang Ditemukan:

Terdapat sebanyak 5-20% pasien Covid-19 yang 
mengalami Long Covid-19 lebih dari 4 minggu, 

diperkirakan 1 dari tiap 10 pasien Covid-19 dapat 
mengalaminya hingga lebih dari 12 minggu

Sumber : who.int, covid19.go.id, @lawancovid19_id
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RISIKO TERTULAR COVID-19
SAAT MAKAN BERSAMA

Makan bersama tentu kegiatan yang menyenangkan, tapi kalau berisiko tertular Covid-19, 
apakah masih menyenangkan? Simak penjelasan lengkapnya berikut ini. 

Saat makan bersama kita pasti membuka masker atau saling mengobrol dan terkadang 
lalai untuk menjaga jarak. Ditambah kita tidak tahu secara pasti kondisi kesehatan teman 
makan kita saat itu. Hal ini menambah risiko penyebaran Covid-19 saat kegiatan makan 
bersama.

Kenapa saat makan bersama, risiko infeksi Covid-19 lebih tinggi?

∙ Tetap jaga jarak
∙ Tidak mengobrol
∙  Jika ada makanan yang dikonsumsi 

bersama, gunakan alat makan 
terpisah khusus untuk mengambil 
makanan

∙ Lepas masker sehingga droplet 
bertebaran

∙ Tidak jaga jarak
∙ Jika ada yg positif Covid-19 tetapi 

tidak bergejala dan belum dites, 
maka lebih tinggi risiko penularan 
terjadi.

Biar lebih aman, saat makan:

Saat makan bersama berisiko, karena
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Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus mendorong vaksinasi untuk 
mempercepat terbentuknya kekebalan kelompok (Herd Immunity). 
Dalam Surat Keputusan Gubernur Nomor 966 Tahun 2021 tentang 
Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 Corona Virus 
Disease 2019, vaksinasi menjadi persyaratan administrasi bagi warga 
untuk beraktivitas. 

Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Anies Baswedan menyatakan, kebijakan ini diambil dengan 
mempertimbangkan riset ilmiah di bidang medis dan didukung dengan fakta lapangan di Jakarta 
bahwa vaksinasi terbukti mampu menurunkan risiko keparahan dan risiko kematian akibat 
Covid-19.
“Dari 4,2 juta orang ber-KTP DKI Jakarta yang sudah divaksin minimal dosis pertama, hanya 2,3% yang tetap terinfeksi. 
Angkanya kecil sekali. Dan sebagian besar dari mereka yang terinfeksi ini, dari 2,3% itu, mereka tidak bergejala atau 
bergejala ringan,” kata Gubernur Anies Baswedan di Balai Kota Jakarta (31/07/2021).

BERITA DAN HOAKS
COVID-19 TERKINI

BERITA

Pertimbangan Riset Ilmiah

Dengan pertimbangan bahwa kecepatan pemberian vaksin di Jakarta cukup tinggi, serta jangkauan vaksinasi yang telah mencapai 
7,5 juta orang, maka Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memutuskan vaksin menjadi bagian dari tahapan untuk kegiatan di masyarakat, 
baik kegiatan ekonomi, keagamaan, sosial, budaya di Jakarta.
Kebijakan ini juga berlaku untuk kantor-kantor non-esensial, pusat perbelanjaan, tempat hiburan, yang diperbolehkan 
buka dengan syarat sudah divaksin. Sehingga, tahapan pembukaan diiringi dengan keharusan untuk melakukan 
vaksinasi pada semua pelakunya. Baik pekerja di tempat tersebut, maupun pengunjung. Begitu pun pada 
kegiatan keagamaan. Penyelenggara maupun peserta, semua harus sudah melakukan 
vaksinasi.

Kegiatan dengan Persyaratan Administrasi Vaksinasi Covid-19

“Ada banyak cara, tapi salah satunya dengan menggunakan aplikasi JAKI. 
Dengan aplikasi ini, langsung terlihat apakah Anda sudah divaksin, 
apakah sudah divaksin satu kali, apakah sudah divaksin dua kali, apakah 
Anda belum vaksin, itu langsung terlihat. Ada juga, menggunakan SMS 
dari PeduliLindungi sebagai bukti vaksinasi. Juga ada sertifikasi digital 
dari Kementerian Kesehatan. Jadi banyak alat yang bisa digunakan untuk 
menunjukkan status vaksinasinya,” jelas Gubernur Anies.

Bagaimana Cara Memeriksa Status Vaksinasi?

Terdapat ketentuan bagi warga yang baru sembuh dari Covid-19 dan 
belum bisa ikut vaksin karena alasan medis, yakni dengan membawa 
surat dari fasilitas kesehatan yang membuktikan sebagai 
penyintas Covid-19. Ketentuan ini juga berlaku bagi kelompok 
yang belum bisa vaksin karena kondisi kesehatan 
tertentu, cukup dengan surat keterangan dokter dari 
fasilitas kesehatan sebagai buktinya.

Bagaimana dengan Warga yang Tidak Vaksin
Karena Alasan Medis?

PEMPROV DKI JAKARTA JADIKAN VAKSINASI SEBAGAI
PERSYARATAN ADMINISTRASI KEGIATAN
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Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan kolaborasi dengan berbagai pihak dalam penanganan dan pengendalian 
pandemi Covid-19 di Ibu Kota. Seluruh lapisan masyarakat, pihak swasta, komunitas, organisasi, diharapkan ikut 
berperan aktif dan berkontribusi agar pandemi di Jakarta dapat ditangani dengan baik.

Keterlibatan masyarakat dan pihak swasta sangat membantu pemerintah dalam penanganan pandemi Covid-19. 
Seperti dilaporkan situs berita resmi beritajakarta.id (03/08/2021), Gubernur Provinsi DKI Jakarta Anies Baswedan 
memberikan apresiasi dan mengunjungi 3 (tiga) lokasi peresmian hasil kolaborasi Pemprov DKI bersama dengan pihak 
swasta dalam menangani pandemi, sebagai berikut:

Tempat isolasi terkendali oleh Alfa Corporation di UBM Housing, Pademangan, Jakarta Utara. Tempat isolasi 
terkendali ini sebagai wujud peran serta swasta dalam penyediaan tempat isolasi terkendali untuk karyawan 
dan warga sekitar. Diharapkan apa yang dilakukan Alfa Corporation dapat menjadi referensi perusahaan lain 
guna membantu penanganan Covid-19.
Layanan vaksinasi mobil keliling bertajuk Sentra Vaksinasi Serviam. Tak hanya menyediakan vaksin, tempat dan 
tenaga vaksinatornya, Sentra Vaksinasi Serviam juga melakukan penggalangan masyarakat untuk datang dan 
divaksin.
Penyerahan bantuan berupa paket sembako dan tabung oksigen dari PT Lion Super Indo, dalam rangka 
dukungan membantu penanganan Covid-19 di DKI Jakarta.

BERITA DAN HOAKS
COVID-19 TERKINI

BERITA

Kolaborasi Swasta Tangani Pandemi, dari Penyediaan Tempat Isolasi
Terkendali hingga Mobil Vaksin Keliling 

Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta Ahmad Riza Patria pada Rabu (04/08/2021), meninjau secara langsung kegiatan vaksinasi 
Covid-19 bagi anak sekolah usia 12 tahun ke atas di SMK Negeri 24 Cipayung, Jakarta Timur, yang diinisiasi oleh organisasi 
profesi Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Provinsi DKI Jakarta. Kegiatan vaksinasi tersebut berkolaborasi dengan 
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, melalui Puskesmas Cipayung, RSUD Cipayung dan Sudin Pendidikan Jakarta Timur.
Diharapkan target kekebalan kelompok atau herd immunity bisa segera terwujud di Ibu Kota dengan mengedepankan 
kolaborasi dalam penyelenggaraan vaksinasi Covid-19. Untuk itu didorong kepada semua pihak, seperti organisasi 
profesi atau kemasyarakatan lainnya yang berperan aktif dalam bidang kemanusiaan, untuk turut berkontribusi dan 
berkolaborasi dalam penanganan pandemi di Ibu Kota, diantaranya melalui pelaksanaan kegiatan vaksinasi.

Kolaborasi Organisasi Profesi Gelar Vaksinasi Covid-19 

KOLABORASI PENANGGULANGAN COVID-19
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HOAKS COVID-19 TERKINI

VAKSIN COVID-19 MEMBAHAYAKAN BAYI 
JIKA DIBERIKAN KEPADA IBU MENYUSUI
Informasi bahwa vaksin Covid-19 dapat 
membahayakan bayi bila diberikan kepada ibu 
yang menyusui, adalah tidak benar. Faktanya, 
ibu menyusui bisa menerima vaksin tanpa 
adanya syarat khusus dan vaksin Covid-19 justru 
memberi manfaat bagi bayi karena 
memperoleh antibodi yang ditransfer melalui 
ASI.

Berita HOAKS Lainnya :

[HOAKS] - SUKU PEDALAMAN SEPERTI 
SUKU BADUI TIDAK PERNAH DIVAKSIN

[HOAKS] - DAUN SUNGKAI DAPAT 
MENANGKAL COVID-19

1.

2.

*klik pada judul untuk melihat berita HOAKS lainnya
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