


Sumber :
Keputusan Gubernur DKI Jakarta No 1.182 Tahun 2021

Pekan ini kasus positif tercatat kembali mengalami penambahan sebanyak 43 kasus menjadi 993 kasus dibandingkan 
dengan pekan lalu sebanyak 950 kasus. Di sisi lain, kasus sembuh pekan ini mengalami kenaikan sebanyak 319 kasus 
menjadi 1.299 kasus sembuh dibandingkan pekan lalu sebanyak 980 kasus sembuh. Kenaikan kasus positif ini perlu 
menjadi alarm bagi masyarakat untuk tetap melaksanakan protokol kesehatan dengan ketat dan mengurangi mobilitas 
terutama jika tidak ada kepentingan.

Sampai saat ini DKI Jakarta masih berada dalam PPKM Level 3 walaupun telah ada beberapa pelonggaran aktivitas. 
Masyarakat jangan sampai lengah, seluruh elemen harus tetap mempertahankan penerapan 6M serta pelaksanaan 3T 
dengan konsisten untuk terus menekan penyebaran Covid-19. Untuk warga DKI Jakarta yang belum divaksin 
diharapkan untuk segera mendapatkan vaksin di sentra-sentra vaksinasi terdekat. Vaksinasi menjadi salah satu cara 
untuk terus menekan munculnya kasus positif serta untuk menghindarkan warga dari gejala berat Covid-19.

DKI Jakarta masih berada dalam PPKM level 3 yang 
berlaku hingga 18 Oktober 2021. Terdapat 
pelonggaran seperti percobaan pembukaan pusat 
kebugaran (gym) dengan kapasitas 25% dan 
penerapan protokol kesehatan ketat.

Positivity Rate di DKI Jakarta sama seperti minggu lalu 
di angka 0,8%.

Tingkat keterisian tempat tidur isolasi harian mencapai 
angka 7% dan keterisian tempat tidur ICU 16%.

Sampai tanggal 16 Oktober, tercatat ada 10.745.792 
warga sudah divaksin dosis 1 di DKI Jakarta, 65% di 
antaranya merupakan warga dengan KTP DKI Jakarta dan 
35% lainnya merupakan warga non-KTP DKI Jakarta. Untuk 
vaksin dosis 2, total sudah ada 8.115.395 warga di DKI 
Jakarta, 67% di antaranya merupakan warga dengan KTP 
DKI Jakarta dan 33% lainnya merupakan warga non-KTP 
DKI Jakarta. Khusus warga dengan KTP DKI Jakarta, 
vaksin dosis 1 sudah mencapai 78% dan vaksin dosis 2 
sudah mencapai 60%.

Tingkat kesembuhan dalam seminggu terakhir 
meningkat dari 98,23% menjadi 98,27%

Mulai Senin 18 Oktober 2021, kebijakan 
ganjil-genap di ruas jalan di Jakarta akan 
kembali seperti semula pada jam 
06.00-10.00 dan 16.00-20.00 pada hari 
Senin sampai Jumat saja.

Sumber : *Target capaian vaksinasi merujuk pada KPCPEN ( Sumber: https://pen-prod.udata.id/ )  https://corona.jakarta.go.id

Corona Jakarta Terkini Per 16 Oktober 2021

Jumlah Kasus
Aktif Saat IniTotal Kasus Positif Total Kasus Sembuh Tingkat

KesembuhanPositivity Rate Total Kasus
Meninggal

Tingkat
Kematian

Total Vaksinasi
Dosis 1

Total Vaksinasi
Dosis 2

1.342860.014 845.121 98,27%13,1% 13.551 1,6% 10.745.792 8.115.395
( 0,2% ) ( 120,2% ) ( 90,8% )

Kasus Positif Harian dan Tes Harian

Per tanggal 16 Oktober 2021, terdapat kenaikan 30 kasus 
positif harian menjadi 154 kasus.
Jumlah kasus positif selama seminggu terakhir menjadi 
993 orang.

Sumber : *Dibandingkan dengan minggu lalu (9 Oktober 2021)  https://corona.jakarta.go.id

Periode 10 - 16 Oktober 2021

Total Kasus Positif
Minggu Ini

Total Kasus Sembuh
Minggu Ini

Positivity Rate
Minggu Ini

Total Kasus Meninggal
Minggu Ini

Total Vaksinasi Dosis 1
Minggu Ini

Total Vaksinasi Dosis 2
Minggu Ini

993
( + 43 ) ( - 0 ) ( - 6 )

1.2990,8% 8 134.824 183.860

Corona Jakarta Minggu ini

Perkembangan Kasus Aktif di DKI Jakarta

Hingga 16 Oktober 2021, jumlah kasus aktif di DKI Jakarta 
sebanyak 1.342 (0,2% kasus positif), dan tercatat sebagai 
salah satu kasus aktif terendah sejak Agustus 2020.

Sorotan Minggu Ini

https://megapolitan.kompas.com/read/2021/10/15/14123411/mulai-senin-depan-waktu-pemberlakuan-ganjil-genap-di-jakarta-berubah
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Keterisian Tempat Tidur ICU Harian Keterisian Tempat Isolasi Harian

Tingkat Keterisian Tempat Tidur ICU di DKI Jakarta per 
16 Oktober sebesar 16%, turun 2% dari minggu lalu (9 
Oktober) dan merupakan yang terendah sejak 
Desember 2020
Total pasien ICU tertinggi berada pada tanggal 21 Juli 
sebanyak 1.484 orang.
Setelah mengalami puncaknya pada tanggal 10 dan 
11 Juli 2021 sebesar 95%, persentase keterisian 
tempat tidur ICU harian di DKI Jakarta terus 
menurun.

Tingkat Keterisian Tempat Tidur Isolasi harian di DKI Jakarta 
per 16 Oktober sebesar 7%, sama seperti minggu lalu (9 
Oktober) dan merupakan yang terendah sejak 
Desember 2020
Total pasien isolasi tertinggi berada pada tanggal 11 Juli sebanyak 
10.623 orang dengan persentase keterisian tempat tidur 
sebesar 92%.
Puncak persentase keterisian tempat tidur tertinggi adalah saat 
masa PPKM darurat pada tanggal 5 dan 6 Juli 2021 sebesar 93%
Persentase keterisian tempat tidur mulai mengalami penurunan 
pada pertengahan masa PPKM Darurat hingga saat ini.

Tingkat kesembuhan diukur dari akumulasi kasus 
sembuh dibagi dengan akumulasi kasus positif.
Hingga tanggal 16 Oktober, jumlah masyarakat yang 
sembuh dari COVID-19 sebanyak 845.121
Jumlah masyarakat yang sembuh dari COVID-19 
dalam minggu ini sebanyak 1.299 orang.
Tingkat kesembuhan dalam seminggu terakhir 
terakhir meningkat dari 98,23% menjadi 98,27%.
Terlihat pada grafik bahwa kasus positif 
kumulatif sudah melandai sejak Agustus 2021

Hingga tanggal 16 Oktober, total kasus meninggal mencapai 
13.551 kasus (1,6% kasus positif).
Rata-rata kematian dalam seminggu terakhir adalah 1 kasus per hari.
Hingga tanggal 16 Oktober,total kasus pelaporan pemakaman dengan 
Protap Penanganan COVID-19 sebanyak 31.878 kasus, sedangkan 
total pemakaman jenazah umum sebanyak 93.559 kasus.
Kasus pelaporan pemakaman dengan Protap Penanganan 
COVID-19 tertinggi terjadi pada tanggal 10 Juli 2021 dengan 
laporan sebanyak 404 kasus. Kasus pelaporan pemakaman 
dengan Protap COVID-19 terendah terjadi pada tanggal 7 
Oktober 2021 dengan laporan sebanyak 0 kasus

Disclaimer: Pemakaman dengan protap covid juga termasuk dengan terduga covid yang 
belum mendapatkan hasil PCR, sehingga jumlahnya dapat berbeda dengan total jumlah 
kasus meninggal Covid-19.

Kasus Sembuh dan
Kasus Positif

Kasus Meninggal
(Pemakaman Protap Covid dan Pemakaman Umum) 

Positivity Rate Harian

Positivity rate adalah perbandingan jumlah kasus positif 
dibandingkan jumlah tes yang dilakukan.
Total sudah 6.576.804 orang yang dilakukan tes PCR dan 
860.014 terkonfirmasi positif Covid-19, sehingga persentase 
positivity rate DKI Jakarta berada di angka 13,1%.
Positivity rate dalam seminggu terakhir sama seperti minggu 
lalu diangka 0,8%

Akumulasi Progress Vaksinasi di DKI Jakarta

Hingga 16 Oktober 2021, sebanyak 10.745.792 warga sudah 
mendapat suntikan pertama vaksin dosis 1 di DKI Jakarta.
Sedangkan sebanyak 8.115.395 warga sudah mendapat 
suntikan kedua di DKI Jakarta, yang berarti sudah divaksin secara 
komplit.
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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 16 Oktober 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 15 Oktober2021 
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JAKARTA BARAT
Kasus Covid 19 - Hingga 16 Oktober 2021 Vaksinasi Warga yang

ber-KTP Jakarta Barat
Hingga 15 oktober 2021Positif (Kumulatif)

Sembuh (Kumulatif)

Meninggal (Kumulatif)

Dirawat (Saat Ini)

Isolasi Mandiri (Saat ini)

                  146.406

                 143.722

       2.567 

     30

     87 Vaksin 1       Vaksin 2

1.580.130
1.250.189

Akumulasi kasus positif: 146.406 kasus.
Akumulasi jumlah sembuh: 143.722 orang (98,17%).
Jumlah kasus aktif per tanggal 16 Oktober sebanyak 117 (0,08%). 
Persentase kasus aktif tertinggi di Kec. Cengkareng (0,13%).
Hingga 15 Oktober, warga yang ber-KTP Jakarta Barat dan 
sudah divaksinasi dosis 1 sebanyak 1.580.130  orang dan yang 
sudah divaksinasi dosis 2 sebanyak 1.250.189 orang.

JAKARTA PUSAT
Kasus Covid 19 - Hingga 16 Oktober 2021 Vaksinasi Warga yang

ber-KTP Jakarta Pusat
Hingga 15 Oktober 2021Positif (Kumulatif)

Sembuh (Kumulatif)

Meninggal (Kumulatif)

Dirawat (Saat Ini)

Isolasi Mandiri (Saat ini)

               83.489

              81.879

    1.510

   41

   59 Vaksin 1       Vaksin 2

695.498 542.330

Akumulasi kasus positif: 83.489 kasus.
Akumulasi jumlah sembuh: 81.879 orang (98,07%).
Jumlah kasus aktif per tanggal  16 Oktober sebanyak 100 (0,12%). 
Persentase kasus aktif tertinggi di Kec. Gambir (0,20%).
Hingga 15 Oktober, warga yang ber-KTP Jakarta Pusat dan 
sudah divaksinasi dosis 1 sebanyak 695.498 orang dan yang 
sudah divaksinasi dosis 2 sebanyak 542.330 orang.

JAKARTA SELATAN
Kasus Covid 19 - Hingga 16 Oktober 2021 Vaksinasi Warga yang

ber-KTP Jakarta Selatan
Hingga 15 oktober 2021Positif (Kumulatif)

Sembuh (Kumulatif)

Meninggal (Kumulatif)

Dirawat (Saat Ini)

Isolasi Mandiri (Saat ini)

                    172.714

                   169.757

       2.754

    53

    150

   

Vaksin 1       Vaksin 2

1.495.717
1.184.174

Akumulasi kasus positif: 172.714 kasus.
Akumulasi jumlah sembuh: 169.757 orang (98,29%).
Jumlah kasus aktif per tanggal 16 Oktober sebanyak 203 (0,12%). 
Persentase kasus aktif tertinggi di Kec. Setiabudi (0,25%).
Hingga 15 Oktober, warga yang ber-KTP Jakarta Selatan dan 
sudah divaksinasi dosis 1 sebanyak 1.495.717  orang dan yang 
sudah divaksinasi dosis 2 sebanyak 1.184.174 orang.

JAKARTA TIMUR
Kasus Covid 19 - Hingga 16 Oktober 2021 Vaksinasi Warga yang

ber-KTP Jakarta Timur
Hingga 15 Oktober 2021Positif (Kumulatif)

Sembuh (Kumulatif)

Meninggal (Kumulatif)

Dirawat (Saat Ini)

Isolasi Mandiri (Saat ini)

                      211.508

                     207.593

       3.751

   31

    133 Vaksin 1       Vaksin 2

1.996.677 
1.562.652

Akumulasi kasus positif: 211.508 kasus.
Akumulasi jumlah sembuh: 207.593 orang (98,15%).
Jumlah kasus aktif per tanggal 16 Oktober sebanyak 164  (0,08%). 
Persentase kasus aktif tertinggi di Kec. Jatinegara (0,14%).
Hingga 15 Oktober, warga yang ber-KTP Jakarta Timur dan 
sudah divaksinasi dosis 1 sebanyak 1.996.677 orang dan yang 
sudah divaksinasi dosis 2 sebanyak 1.562.652 orang.

JAKARTA UTARA
Kasus Covid 19 - Hingga 16 Oktober 2021 Vaksinasi Warga yang

ber-KTP Jakarta Utara
Hingga 15 oktober 2021Positif (Kumulatif)

Sembuh (Kumulatif)

Meninggal (Kumulatif)

Dirawat (Saat Ini)

Isolasi Mandiri (Saat ini)

            104.044
            102.132

      1.685
    36  

    191 Vaksin 1       Vaksin 2

1.117.315 883.162

Akumulasi kasus positif: 104.044 kasus.
Akumulasi jumlah sembuh: 102.132 orang (98,16%).
Jumlah kasus aktif per tanggal 16 Oktober sebanyak 227 (0,22%). 
Persentase kasus aktif tertinggi di Kec. Pademangan (0,39%).
Hingga 15 Oktober, warga yang ber-KTP Jakarta Utara dan 
sudah divaksinasi dosis 1 sebanyak 1.117.315 orang dan yang 
sudah divaksinasi dosis 2 sebanyak 883.162 orang.

KEPULAUAN SERIBU
Kasus Covid 19 - Hingga 16 Oktober 2021 Vaksinasi Warga yang

ber-KTP Kep. Seribu
Hingga 15 oktober 2021Positif (Kumulatif)

Sembuh (Kumulatif)

Meninggal (Kumulatif)

Dirawat (Saat Ini)

Isolasi Mandiri (Saat ini)

      1.341

      1.323

   16

0

  2 Vaksin 1       Vaksin 2

20.105 17.453

Akumulasi kasus positif: 1.341 kasus.
Akumulasi jumlah sembuh: 1.323 orang (98,66%).
Jumlah kasus aktif per tanggal 16 Oktober sebanyak 2 (0,15%). 
Persentase kasus aktif tertinggi Kec. Kep. Seribu Utara (0,31%).
Hingga 15 Oktober, warga yang ber-KTP Kep. Seribu dan sudah 
divaksinasi dosis 1 sebanyak 20.105 orang dan yang sudah 
divaksinasi dosis 2 sebanyak 17.453 orang.
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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 10,5 juta warga DKI Jakarta yang sudah mendapat suntikan pertama vaksin 
Covid-19, sedangkan ada lebih dar 8 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/

#jakartatanggapcorona 4/9

Lokasi Vaksinasi di Jakarta

Sentra Vaksin
Bersama

Puskesmas Rumah Sakit Vaksinasi Mobile
(Drive Thru)

*Data hingga 16 Oktober 2021

VAKSINASI COVID-19
DI JAKARTA

#jakartatanggapcorona 4

VACCINE

COVID-19

Vaksin Program Total Dosis 1

Jumlah Orang Divaksinasi Dosis 1 Hari ini

Vaksin Program Total Dosis 2

Jumlah Orang Divaksinasi Dosis 1 Hari ini

10.745.792
Total Presentase: 120,2%

Proporsi KTP DKI: 65% | Non DKI: 35%

17.542
Proporsi Vaksin Jakarta: 2%

27.314
Proporsi Vaksin Jakarta: 2,8%

8.115.395
Total Presentase: 90,8%

Proporsi KTP DKI: 67% | Non DKI: 33%



INFO TERKINI
VAKSINASI DI JAKARTA
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Tetap terapkan Protokol Kesehatan 6M Setelah di Vaksin

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

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

Memakai Masker Mencuci Tangan
dengan Sabun
di Air Mengalir

Menjaga Jarak Menjauhi
Kerumunan

Mengurangi
Mobilitas

Menghindari
Makan Bersama

VACCINE

COVID-19

Saat ini Warga Negara Indonesia ber-KTP seluruh Indonesia bisa mendapatkan semua merk 
vaksin program (termasuk Pfizer) di DKI Jakarta.

Yuk #vaksindulu! Nggak perlu pilih-pilih vaksin karena semua vaksin aman dan berkhasiat.

Semua Merk Vaksin Covid-19 (Termasuk Pfizer)
Kini Bisa Disuntikkan Untuk Seluruh KTP Indonesia

Cek kuota vaksinasi yang tersedia melalui
http://qrco.de/kuotavaksinjaki
Dan segera daftar vaksinasi di aplikasi JAKI.

Tersedia di seluruh faskes/sentra
vaksin di DKI Jakarta Berlaku untuk dosis 1 dan 2

Sumber: Instagram @DinkesDKI



Bolehkah Penderita GERD
Terima Vaksin Covid-19?

Meski memiliki peran penting dalam melindungi 
tubuh dari infeksi Covid-19, tetapi tidak semua 
orang bisa menerima vaksin Covid-19. Terdapat 
beberapa kelompok yang tidak bisa 
mendapatkan vaksin Covid-19, salah satunya 
adalah orang dengan penyakit saluran 
pencernaan kronis. Berikut informasi 
selengkapnya.

#jakartatanggapcorona

Sumber: Instagram @indonesiabaik.id

Penyakit saluran 
pencernaan kronis yang 
tidak bisa menerima 
vaksinasi adalah: 
• Celiae disease
• Kolitis ulseratif
• Chron’s disease

Orang yang menderita 
penyakit asam lambung 

dibolehkan menerima vaksin 
Covid-19.

Diperbolehkan selama 
tidak memiliki riwayat 
alergi terhadap vaksin 
Covid-19 atau komponen 
yang ada pada vaksin 
Covid-19.

Penderita penyakit asam 
lambung WAJIB menunda 
vaksinasi Covid-19 jika 
mengalami keluhan:
• Nyeri perut yang hebat
• Diare yang kronis (lebih dari 
    14 hari)
• Adanya perubahan pola BAB
• Penurunan berat badan 
    secara signifikan 
• Demam diatas 37,5°C

Keputusan boleh atau tidaknya menerima 
vaksin Covid-19 akan diputuskan oleh dokter 

yang bertugas di bagian skrining.

COV I D -19

Coronavirus
Vaccine

COVID 19

Vaccine

COVID 19

Vaccine
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Cara Cegah Penularan Covid-19
Pada Bayi Baru Lahir

Gunakan masker medis di dalam dan 
masker kain di luar saat menyentuh bayi, 
menggendong bayi, atau saat memberi ASI.

Selalu cuci tangan pakai sabun dan air 
mengalir sebelum dan sesudah memegang 
bayi dan sebelum menyusui.

Jauhkan bayi dari orang sakit.

Hindari kebiasaan mencium dan menyentuh wajah bayi.

Berikan ASI saja sampai anak berusia 6 bulan dengan 
tetap mengikuti protokol kesehatan.

Jika ibu/ pengasuh dan bayi berbeda status 
Covid-19, disarankan untuk tetap jaga jarak 2 

meter dari bayi, kecuali saat menyusui atau 
memberikan ASI perah atau saat merawat bayi.

Jika bayi dan anggota keluarga ada yang 
menderita Covid-19 bersamaan, dapat 

dilakukan isolasi bersama.

Sumber: Instagram @satgasperubahanperilaku

Cegah
Penularan
Covid-19

pada Bayi
Baru Lahir!

Pengasuhan bayi sehat dilakukan 
oleh orang sehat dan tidak menderita 
Covid-19.

Penularan Covid-19 dapat terjadi pada siapapun, tak terkecuali pada 
bayi yang baru lahir. Untuk itu, memiliki bayi saat pandemi 
membutuhkan perhatian dan perawatan yang lebih ketat dari orang 
tua. Berikut informasi selengkapnya tentang hal-hal yang perlu 
diperhatikan untuk mencegah kemungkinan penularan Covid-19 
pada bayi yang baru lahir. Cegah

Penularan
Covid-19

pada Bayi
Baru Lahir!
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INFORMASI

Hati-hati membeli masker medis yang dijual di pasaran, sebab terdapat masker 
medis palsu yang sangat menyerupai masker medis asli dan dijual dengan harga 
bersaing. Lalu, bagaimana cara membedakan masker medis asli dan palsu? Simak 
informasi berikut!

Masker medis asli memiliki nomor izin edar dari Kementerian 
kesehatan.
Masker palsu tidak memiliki nomor izin edar dari Kementerian 
Kesehatan, tetapi diklaim sebagai masker medis.

-

-

-

-

-

-

TIPS MEMILIH MASKER MEDIS ASLI DAN AMAN

#jakartatanggapcorona 9/9

Sumber: Instagram @indonesiabaik.id, @satgasperubahanperilaku

KENALI PERBEDAAN MASKER MEDIS ASLI DAN PALSU

IZIN EDAR RESMI

Masker medis asli biasanya berbahan material non-woven 
spundbond, meltblown, spunbond (SMS), serta spunbond, 
meltblown, meltblown, spunbond (SMMS) dengan tiga 
lapisan.
Masker palsu biasanya lebih buram dan tali masker lebih 
gampang putus.

TEKSTUR MASKER

Masker medis asli akan menahan air.

Masker palsu langsung basah dan menyerap.

UJI DENGAN AIR

Reg No. 0123456789

Reg No. 0123456789

#jakartatanggapcorona 8



CARA TERBARU DAPATKAN QR CODE PEDULILINDUNGI 
BAGI PERUSAHAAN DAN PENGELOLA AREA PUBLIK

Sumber: Instagram @indonesiabaik.id, @kemenkes_ri

Scan QR Code di aplikasi PeduliLindungi menjadi salah satu syarat untuk masuk ke 
berbagai fasilitas umum, pusat perbelanjaan, tempat makan, dan lokasi publik lainnya. 
Karena itu, perusahaan maupun pemilik usaha dan pengelola area publik harus 
menyediakan QR Code di pintu masuk untuk membantu menekan penyebaran 
Covid-19. Bagaimana cara mendapatkannya? Berikut informasi selengkapnya.

CARA TERBARU UNTUK MENDAPATKAN QR CODE PEDULILINDUNGI:

Registrasi akun via :
cmsreg.dto.kemkes.go.id
dan akan diminta mengisi.

1. Tunggu Sampai akun
diverifikasi

2.

Masukan Password :

*****************

Buat Password untuk
aktivasi akun

3.

Download QR Code

Masukkan detil informasi
tempat/ lokasi dan
download QR Code

5.

Email:

*****************

Password:

*****************

LOGIN

Login akun via
cms.pedulilindungi.id

4.

INFORMASI
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Sebanyak 30 Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) mendapatkan layanan vaksinasi di Puskesmas 
Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur, Selasa (12/10/2021). Layanan vaksinasi Covid-19 ini dilakukan 
dalam rangka memperingati Hari Kesehatan Jiwa Sedunia 2021.

Pantauan di lapangan, satu per satu warga yang mengalami ODGJ divaksin di ruang layanan keseha-
tan jiwa, lantai dua Puskesmas Kecamatan Ciracas. Mereka datang dengan tenaga pendamping atau 
ditemani pihak keluarga. Usai divaksin, para ODGJ mendapatkan bingkisan berisi pakaian layak 
pakai, tumbler, minuman segar kemasan botol dan makanan ringan.

Kepala Puskesmas Kecamatan Ciracas, Santayana Daulay mengatakan, ODGJ yang divaksin ini mer-
upakan pasien yang rutin berobat di puskesmas. Selain pasien ODGJ pihaknya juga memvaksinasi 
para pendamping. Ada pun jenis vaksin yang digunakan adalah Pfizer dosis pertama. Sedangkan 
dosis kedua menyesuaikan jenis vaksin dosis pertama.

"Total ada 30 ODGJ dan tenaga pendampingnya yang divaksin hari ini, menggunakan vaksin jenis 
Pfizer," kata Santayana.

Karena ODGJ perlu perhatian khusus, terdapat tenaga kesehatan yang bertugas membujuk, meng-
hibur dan memotivasi agar ODGJ mau divaksin.

"Khusus untuk ODGJ yang belum divaksin dan masih di rumah, kita akan koordinasi dengan kelurahan 
atau kecamatan agar dilakukan layanan vaksinasi jemput bola," lanjut Santayana.

Camat Ciracas, Mamad, mengapresiasi pihak puskesmas yang telah memfasilitasi vaksinasi untuk 
ODGJ di wilayahnya. Layanan vaksinasi ini sangat membantu percepatan capaian vaksinasi dan demi 
mewujudkan  herd immunity. Menurutnya, saat ini capaian vaksinasi di Ciracas sudah mencapai 79 
persen dan sudah masuk zona kuning. Diharapkan Ciracas secepatnya masuk zona hijau, karena itu 
pihaknya terus menggencarkan layanan vaksinasi bagi warga.

BERITA DAN HOAKS
COVID-19 TERKINI

BERITA

30 ODGJ Divaksin di Puskesmas Kecamatan Ciracas

Sumber: beritajakarta.id
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Pemprov DKI Jakarta berkolaborasi dengan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) DKI Jakarta dan 
United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) menyelenggarakan kegiatan vaksinasi Covid-19 
untuk para Warga Negara Asing (WNA) pengungsi dan pencari suaka yang berdomisili di wilayah Jakarta, 
Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.
Vaksinasi tahap 1 ini diberikan sebanyak 600 akseptor atau 1.200 vaksin (tahap 1 dan 2) dengan vaksin Sino-
pharm. Di Jakarta sendiri, vaksinasi untuk para WNA Pengungsi dan Pencari Suaka dilaksanakan di Gedung 
Olahraga Bulungan, Jakarta Selatan. 
Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Anies Baswedan yang mengunjungi sentra vaksinasi tersebut menegaskan 
bahwa pandemi ini merupakan permasalahan kemanusiaan lintas bangsa dan teritori.
“Virusnya menular pada siapa saja baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing termasuk para 
pencari suaka. Ini masalah umat manusia di mana semua harus mendapatkan perlakukan sama dan setara, 
meskipun kita menyadari persis bahwa prioritas pertama adalah warga kita, tetapi jika ada sebagian (WNA 
pencari suaka) yang tidak tervaksin maka dampaknya juga ke kita," terang Gubernur Anies.
Gubernur Anies juga menjelaskan alur kolaborasi antara Pemprov DKI Jakarta, Kadin Indonesia, dan UNHCR 
terkait penyelenggaraan vaksinasi untuk WNA pengungsi dan pencari suaka. Dimana pada Juli lalu Gubernur 
Anies telah bersurat ke Menteri Kesehatan terkait vaksinasi untuk WNA pengungsi dan pencari suaka, surat 
tersebut berbalas diikuti dukungan penuh dari Kadin Indonesia serta UNHCR.
“Karenanya bulan Juli kita sudah usulkan untuk WNA pengungsi dan pencari suaka, menghadapi itu kita ketemu 
jalan keluar, dan Kadin Indonesia pun merespon untuk turun tangan menyiapkan vaksin gotong royong. 
Sedangkan kami di Pemprov DKI siapkan regulasi dan vaksinnya, lalu ada pihak swasta SpeedLab yang 
menyediakan tenaga kesehatan dan UNHCR yang memobilisasi data WNA pengungsi dan pencari suaka,” 
jelasnya.
“Ini kerja luar biasa, ini pekerjaan rumit, maka dari itu kami apresiasi kepada semua pihak yang terlibat. Saya 
ingin garis bawahi ini adalah tugas kemanusian. Sehingga kita tak akan terlindungi bila tidak setiap dari kita 
terlindungi. Dan kami warga Jakarta patut bersyukur karena kita bisa mengayomi serta membantu memberi-
kan rasa aman saudara kita beda bangsa terkait vaksinasi ini," tandasnya.
UNHCR mencatat bahwa terdapat sekitar 4.942 pengungsi dan pencari suaka yang berusia 12 tahun ke atas 
yang tinggal di Jabodetabek, namun mereka kesulitan mendapatkan vaksin Covid-19 karena keterbatasan 
akses dan informasi, serta tidak adanya Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang merupakan prasyarat utama 
mendapatkan vaksinasi.
"Melalui program kolaborasi ini, sebanyak kurang lebih 600 WNA pengungsi dan pencari suaka diberikan fasil-
itas untuk melakukan vaksinasi tahap pertama dengan Vaksin Gotong Royong. Akan dilakukan program vaksi-
nasi lanjutan guna memastikan seluruh pengungsi dan pencari suaka yang berdomisili di Jabodetabek  
mendapatkan fasilitas vaksinasi," terang Ketua Kadin DKI Jakarta, Diana Dewi.

BERITA DAN HOAKS
COVID-19 TERKINI

BERITA

Vaksinasi Bagi WNA Pengungsi dan Pencari Suaka
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HOAKS COVID-19 TERKINI
PARA SISWA SD DI-PCR KARENA ADA 
TEMUAN KASUS POSITIF COVID-19 DI SDN 
03 PESANGGRAHAN
Informasi bahwa para siswa SD akan dites 
PCR karena terdapat temuan kasus positif 
Covid-19 di SDN 03 Pesanggrahan, adalah 
tidak benar. Faktanya, tes PCR terhadap 
para siswa dan tenaga pendidikan merupa-
kan kegiatan yang dilakukan secara 
sampling terkait persiapan PTM terbatas.

KETUA MUI PERSILAHKAN UMAT ISLAM 
KEMBALI RAPATKAN SAF SALAT BERJAMAAH
Informasi tentang Ketua MUI K.H. Muham-
mad Cholil Nafis mempersilahkan umat Islam 
kembali merapatkan saf salat berjamaah, 
adalah tidak benar. Faktanya, K.H. Muham-
mad Cholil Nafis memang mempersilahkan 
untuk merapatkan saf salat, tetapi khusus di 
daerah Zona Hijau atau PPKM Level 1 dengan 
tetap memakai masker serta menjaga 
protokol kesehatan.

#jakartatanggapcorona 11


