Sorotan Minggu Ini
PPKM kembali diperpanjang dengan tetap berada di level 3
hingga tanggal 20 September 2021 dengan pelonggaran
beberapa aktivitas dan fasilitas umum seperti pembukaan
bioskop serta uji coba pembukaan tempat wisata; TMII,
Ancol, dan Setu Babakan.

Sampai saat ini sudah tidak terdapat zona merah Covid-19
di DKI Jakarta, sedangkan zona oranye terdapat di 9 RT di
tiga kotamadya, seluruh elemen diharapkan untuk tetap
menjaga momentum penurunan kasus dengan menerapkan
6M dan menjalankan 3T dengan baik dan benar.

Sampai tanggal 18 September 2021, tercatat ada
10.221.172 warga sudah divaksin dosis 1 di DKI Jakarta,
64% di antaranya merupakan warga dengan KTP DKI
Jakarta dan 36% lainnya merupakan warga non-KTP DKI
Jakarta. Untuk vaksin dosis 2, total sudah ada 7.356.944
warga di DKI Jakarta, 65% di antaranya merupakan warga
dengan KTP DKI Jakarta dan 35% lainnya merupakan
warga non-KTP DKI Jakarta. Khusus warga dengan KTP
DKI Jakarta, vaksin dosis 1 sudah mencapai 73% dan
vaksin dosis 2 sudah mencapai 54%

Tingkat keterisian tempat tidur isolasi harian mencapai
angka 10% dan keterisian tempat tidur ICU 21%.

Tingkat kesembuhan dalam seminggu terakhir
meningkat dari 98,0% menjadi 98,1%.
Positivity Rate mengalami penurunan dalam
seminggu terakhir dari 1,9% menjadi 1,3%.

PPKM masih berlanjut dengan tetap berada di level 3, namun demikian terdapat berbagai pelonggaran seperti dibukanya bioskop serta
tempat wisata. Pembukaan bioskop diikuti dengan ketentuan tertentu seperti tidak boleh makan dan minum selama di dalam bioskop,
pembatasan kapasitas maksimal 50% dari kapasitas ruang teater dan kewajiban menggunakan aplikasi PeduliLindungi untuk seluruh
pengunjung dan pegawai. Untuk tempat wisata, selain menerapkan protokol kesehatan dengan baik dan benar, para pengunjung dan
pegawai wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi dan untuk anak di bawah 12 tahun belum dapat memasuki tempat wisata.
Kasus Covid-19 di DKI Jakarta terus menunjukkan perkembangan ke arah yang lebih baik. Positivity rate dalam sepekan terakhir berada pada
angka 1,3%, ini menjadi yang terendah jika dibandingkan dengan masa awal PPKM diterapkan (27 Juni-03 Juli) sebesar 36,7%.
Perkembangan ini harus tetap dipertahankan dengan menerapkan 6M serta pelaksanaan 3T oleh seluruh elemen dengan konsisten.
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.
Sumber :

Keputusan Gubernur DKI Jakarta No 1096 Tahun 2021

https://news.detik.com/berita/d-5726566/pemprov-dki-upayakan-tambah-pembukaan-tempat-wisata?_ga=2.237544768.1527835322.1632018021-1401715126.1605515509
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210916143443-20-695261/seluruh-bioskop-di-jakarta-boleh-buka-mulai-hari-ini

Corona Jakarta Terkini
Jumlah Kasus
Aktif Saat Ini

2.908
( 0,3% )

Positivity Rate

Total Kasus Positif

14,1% 856.006

Per 18 September 2021
Total Kasus Sembuh

839.623

Tingkat
Kesembuhan

98,1%

Total Kasus
Meninggal

13.475

Corona Jakarta Minggu ini

1.570

Total Kasus Sembuh
Minggu Ini

( - 477 )

2.590

10.221.172
( 114,3% )

Total Vaksinasi
Dosis 2

7.356.944
( 82,3% )

Periode 12 - 18 September 2021
Positivity Rate

Minggu Ini

Total Kasus Meninggal
Minggu Ini

( - 0,6% )

( - 55 )

1,3%

*Dibandingkan dengan minggu lalu (11 September 2021)

Kasus Positif Harian dan Tes Harian

Per tanggal 18 September 2021, terdapat penurunan 6
kasus positif harian menjadi 200 kasus.
Jumlah kasus positif selama seminggu terakhir menjadi
1.570 orang.

#jakartatanggapcorona

1,6%

Total Vaksinasi
Dosis 1

Sumber : https://corona.jakarta.go.id

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

Total Kasus Positif
Minggu Ini

Tingkat
Kematian

44

Total Vaksinasi Dosis 1
Minggu Ini

138.005

Total Vaksinasi Dosis 2
Minggu Ini

485.602

Sumber : https://corona.jakarta.go.id

Perkembangan Kasus Aktif di DKI Jakarta

Hingga 18 September 2021, jumlah kasus aktif di DKI

Jakarta sebanyak 2.908 (0,3% kasus positif), dan tercatat
sebagai kasus aktif terendah selama sebulan terakhir.
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Positivity Rate Harian

Positivity rate adalah perbandingan jumlah kasus positif
dibandingkan jumlah tes yang dilakukan.
Total sudah 6.089.184 orang yang dilakukan tes PCR dan
856.006 terkonﬁrmasi positif Covid-19, sehingga
persentase positivity rate DKI Jakarta berada di angka 14,1%.
Positivity rate dalam seminggu terakhir mengalami
penurunan dari 1,9% menjadi 1,3%.

Kasus Sembuh dan
Kasus Positif

Tingkat kesembuhan diukur dari akumulasi kasus
sembuh dibagi dengan akumulasi kasus positif.
Hingga tanggal 18 September, jumlah masyarakat
yang sembuh dari COVID-19 sebanyak 839.623
Jumlah masyarakat yang sembuh dari COVID-19
dalam minggu ini sebanyak 2.590 orang.
Tingkat kesembuhan dalam seminggu terakhir
meningkat dari 98,0% menjadi 98,1%
Terlihat pada grafik bahwa kasus positif
kumulatif mulai melandai.

Keterisian Tempat Tidur ICU Harian

Tingkat Keterisian Tempat Tidur ICU di DKI Jakarta per
18 September sebesar 21%, turun 3% dari minggu lalu
(11 September) 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.

#jakartatanggapcorona

Akumulasi Progress Vaksinasi di DKI Jakarta

Hingga18 September 2021,sebanyak 10.221.172 wargasudah
mendapat suntikan pertama vaksin dosis 1 di DKI Jakarta.
Sedangkan sebanyak 7.356.944 warga sudah mendapat
suntikan kedua di DKI Jakarta, yang berarti sudah divaksin
secara komplit.

Kasus Meninggal

(Pemakaman Protap Covid dan Pemakaman Umum)

Hingga tanggal 18 September, total kasus meninggal
mencapai 13.475 kasus (1,6% kasus positif).
Rata-rata kematian dalam seminggu terakhir adalah 6 kasus
per hari.
Hingga tanggal 18 September, total kasus pelaporan
pemakaman dengan Protap Penanganan COVID-19
sebanyak 31.782 kasus, sedangkan total pemakaman
jenazah umum sebanyak 91.385 kasus.
Kasus pelaporan pemakaman dengan Protap Penanganan
COVID-19 tertinggi terjadi pada tanggal 10 Juli 2021 dengan
laporan sebanyak 404 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.

Keterisian Tempat Isolasi Harian

Tingkat Keterisian Tempat Tidur Isolasi harian di DKI Jakarta
per 18 September sebesar 10%, turun 2% dari minggu
lalu (11 September) 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.
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KONDISI TERKINI COVID-19
DI WILAYAH KOTA/KAB. ADMINISTRASI
*Data hingga 18 September 2021

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

JAKARTA BARAT

JAKARTA PUSAT

Kasus Covid 19 - Hingga 18 September 2021
Positif (Kumulatif)

146.048

Sembuh (Kumulatif)

143.215

Meninggal (Kumulatif)

2.537

Dirawat (Saat Ini)

140

Isolasi Mandiri (Saat ini)

156

Vaksinasi Warga yang
ber-KTP Jakarta Barat
Hingga 17 Sep. 2021

1.358.951

Vaksin 1

1.015.348
Vaksin 2

Akumulasi kasus positif: 146.048 kasus.
Akumulasi jumlah sembuh: 143.215 orang (98,1%).
Jumlah kasus aktif per tanggal 18 September sebanyak 296 (0,2%).
Persentase kasus aktif tertinggi di Kec. Kalideres (0,4%).
Hingga 17 September, warga yang ber-KTP Jakarta Barat dan
sudah divaksinasi dosis 1 sebanyak 1.358.951 orang dan yang
sudah divaksinasi dosis 2 sebanyak 1.015.348 orang.

JAKARTA SELATAN
172.079

Positif (Kumulatif)

168.845

Sembuh (Kumulatif)

2.740

Dirawat (Saat Ini)

150

Isolasi Mandiri (Saat ini)

344

Vaksinasi Warga yang
ber-KTP Jakarta Selatan
Hingga 17 Sep. 2021

1.216.211

83.230

Sembuh (Kumulatif)

81.457

Meninggal (Kumulatif)

1.504

Dirawat (Saat Ini)

83

Isolasi Mandiri (Saat ini)

186

599.282

446.415

Vaksin 1

Vaksin 2

Akumulasi kasus positif: 83.230 kasus.
Akumulasi jumlah sembuh: 81.457 orang (97,9%).
Jumlah kasus aktif per tanggal 18 September sebanyak 269(0,3%).
Persentase kasus aktif tertinggi di Kec. Kemayoran (0,6%).
Hingga 17 September, warga yang ber-KTP Jakarta Pusat dan
sudah divaksinasi dosis 1 sebanyak 599.282 orang dan yang
sudah divaksinasi dosis 2 sebanyak 446.415 orang.

Vaksin 1

Kasus Covid 19 - Hingga 18 September 2021

211.007

Positif (Kumulatif)

206.796

Sembuh (Kumulatif)

767.549
Vaksin 2

Akumulasi kasus positif: 172.079 kasus.
Akumulasi jumlah sembuh: 168.845 orang (98,1%).
Jumlah kasus aktif per tanggal 18 September sebanyak 494 (0,3%).
Persentase kasus aktif tertinggi di Kec. Setiabudi (0,8%).
Hingga 17 September, warga yang ber-KTP Jakarta Selatan dan
sudah divaksinasi dosis 1 sebanyak 1.216.211 orang dan yang
sudah divaksinasi dosis 2 sebanyak 767.549 orang.

JAKARTA UTARA

3.733

Meninggal (Kumulatif)
Dirawat (Saat Ini)

175

Isolasi Mandiri (Saat ini)

303

Vaksinasi Warga yang
ber-KTP Jakarta Timur
Hingga 17 Sep. 2021

1.697.651

Vaksin 1

1.265.135
Vaksin 2

Akumulasi kasus positif: 211.007 kasus.
Akumulasi jumlah sembuh: 206.796 orang (98,0%).
Jumlah kasus aktif per tanggal 18 September sebanyak 478 (0,2%).
Persentase kasus aktif tertinggi di Kec. Cakung, Ciracas dan
Duren Sawit (0,3%).
Hingga 17 September, warga yang ber-KTP Jakarta Timur dan
sudah divaksinasi dosis 1 sebanyak 1.697.651 orang dan yang
sudah divaksinasi dosis 2 sebanyak 1.265.135 orang.

KEPULAUAN SERIBU

Kasus Covid 19 - Hingga 18 September 2021
Positif (Kumulatif)

103.273

101.296

Sembuh (Kumulatif)
Meninggal (Kumulatif)

Positif (Kumulatif)

Vaksinasi Warga yang
ber-KTP Jakarta Pusat
Hingga 17 Sep. 2021

JAKARTA TIMUR

Kasus Covid 19 - Hingga 18 September 2021

Meninggal (Kumulatif)

Kasus Covid 19 - Hingga 18 September 2021

1.682

Dirawat (Saat Ini)

111

Isolasi Mandiri (Saat ini)

184

Vaksinasi Warga yang
ber-KTP Jakarta Utara
Hingga 17 Sep. 2021

975.968

Vaksin 1

Kasus Covid 19 - Hingga 18 September 2021
Positif (Kumulatif)

1.328

Sembuh (Kumulatif)

743.266
Vaksin 2

Akumulasi kasus positif: 103.273 kasus.
Akumulasi jumlah sembuh: 101.296 orang (98,1%).
Jumlah kasus aktif per tanggal 18 September sebanyak 295 (0,3%).
Persentase kasus aktif tertinggi di Kec. Pademangan (0,5%).
Hingga 17 September, warga yang ber-KTP Jakarta Utara dan
sudah divaksinasi dosis 1 sebanyak 975.968 orang dan yang
sudah divaksinasi dosis 2 sebanyak 743.266 orang.

Vaksinasi Warga yang
ber-KTP Kep. Seribu
Hingga 17 Sep. 2021

1.312

Meninggal (Kumulatif)

16

Dirawat (Saat Ini)

0

Isolasi Mandiri (Saat ini)

0

19.098
Vaksin 1

12.565
Vaksin 2

Akumulasi kasus positif: 1.328 kasus.
Akumulasi jumlah sembuh: 1.312 orang (98,8%).
Jumlah kasus aktif per tanggal 18 September sebanyak 0 (0,0%).
Persentase kasus aktif tertinggi ( - )
Hingga 17 September, warga yang ber-KTP Kep. Seribu dan
sudah divaksinasi dosis 1 sebanyak 19.098 orang dan yang sudah
divaksinasi dosis 2 sebanyak 12.565 orang.

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 17 September 2021

#jakartatanggapcorona
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VAKSINASI COVID-19
DI JAKARTA
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!

Cara Vaksinasi di Jakarta
Syarat Vaksinasi

Cara Mendaftar Vaksinasi Dosis 1 & 2 via JAKI

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.

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

Lokasi Vaksinasi di Jakarta

Sentra Vaksin
Bersama

Puskesmas

Rumah Sakit Vaksinasi Mobile
(Drive Thru)

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/

Perkembangan Vaksinasi di Jakarta

*Data hingga 18 September 2021

Vaksin Program Total Dosis 1

Vaksin Program Total Dosis 2

10.221.172

7.356.944

Total Presentase: 114,3%
Proporsi KTP DKI: 64% | Non DKI: 36%

Total Presentase: 82,3%
Proporsi KTP DKI: 65% | Non DKI: 35%

Jumlah Orang Divaksinasi Dosis 1 Hari ini

Jumlah Orang Divaksinasi Dosis 1 Hari ini

33.207

Proporsi Vaksin Jakarta: 3%

102.734

Proporsi Vaksin Jakarta: 17,5%

Saat ini total sudah ada lebih dari 10 juta warga DKI Jakarta yang sudah mendapat suntikan pertama vaksin
Covid-19, sedangkan ada lebih dar 7 juta warga DKI Jakarta yang sudah mendapat suntikan kedua, yang berarti
sudah divaksin dengan komplit.
Sumber: https://corona.jakarta.go.id/id/cakupan-vaksinasi

#jakartatanggapcorona
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VAKSIN COVID-19
AMAN UNTUK IBU HAMIL
Ibu hamil adalah salah satu target sasaran prioritas program vaksinasi Covid-19 untuk menekan angka
risiko penularan, bahkan kematian akibat Covid-19 pada ibu hamil. Hal ini ditetapkan Kementerian
Kesehatan melalui Surat Edaran No. HK.02.01/I/ 2007/2021 yang dapat dibaca di
https://covid19.go.id/p/regulasi

Kementrian Kesehatan telah memperluas
cakupan program vaksinasi Covid -19 bagi
ibu hamil*, untuk menekan resiko angka
penularan bahkan kematian akibat Covid-19
pada ibu hamil.
Syarat yang Harus Dipenuhi
Usia kandungan tidak kurang dari
13 minggu, idealnya adalah antara
13 minggu - 33 minggu.
Tekanan darah normal.
Tidak sedang menjalani pengobatan
dan jika memiliki komorbid harus
dalam kondisi terkontrol.
Tidak punya gejala atau keluhan
pre eklampsia.

Johnny G. Plate

Vaksin yang digunakan:
SINOVAC

PFIZER

Ibu hamil termasuk golongan
rentan, dan perlindungan bagi
seorang ibu yang menjadi pusat
keluarga, apalagi yang telah
mengandung generasi
penerus, mutlak kita upayakan.
Karena itu, pemerintah terus
berusaha memberikan proteksi
kesehatan lebih bagi ibu hamil
dari penularan Covid-19. Vaksin
Covid-19 terbukti aman dan
efektif, jika tidak ada alasan
untuk menunda vaksin, apabila
memang sudah memenuhi
syarat.
Menteri Komunikasi dan Informatika

MODERNA

sesuai ketersediaan

Ibu hamil bisa melakukan registrasi vaksinasi
di tempat layanan vaksin atau faskes yang
ditunjuk oleh pemerintah.
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.

#jakartatanggapcorona
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#jakartatanggapcorona
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#jakartatanggapcorona
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#jakartatanggapcorona
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#jakartatanggapcorona
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#jakartatanggapcorona
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#jakartatanggapcorona
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BELANJA BAHAN POKOK
DI MASA PANDEMI
Selama masa pandemi ini masyarakat disarankan agar mengurangi berbagai aktivitas di
tempat umum untuk menghindari resiko penularan Covid-19, tak terkecuali untuk keperluan
belanja. Berbelanja secara online dapat menjadi pilihan, namun karena keterbatasan waktu
ataupun kebutuhan yang mendesak ada saatnya perlu berbelanja secara langsung. Jika
demikian, bagaimana caranya agar tetap terlindungi? Simak dalam informasi berikut.

TIPS BERBELANJA SAAT PANDEMI

 Kurangi risiko dengan berbelanja di waktu-waktu yang tidak ramai.

 Sebelum keluar rumah, pastikan:
 Selalu perhatikan peraturan tempat.
 Bawa hand sanitizer dan kenakan masker dua lapis.
 Bawa tas belanja sendiri.
 Ketika berada di dalam toko:
 Batasi waktu berbelanja dengan membuat daftar belanja sebelumnya.
 Jaga jarak setidaknya 1,5 meter dari orang lain.
 Sebaiknya gunakan pembayaran non-tunai/ cashless.
Jaga diri dan orang sekitarmu dengan tetap disiplin
menerapkan protokol kesehatan.
Pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, tidak berkerumun,
dan #vaksindulu.
Jika menemukan pelanggaran PPKM, laporkan melalui
kanal-kanal aduan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta,
seperti aplikasi JAKI.
Sumber: Instagram @satgasperubahanperilaku
#jakartatanggapcorona
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BERITA DAN HOAKS
COVID-19 TERKINI
BERITA

VAKSINASI MASSAL UNTUK PRAMUDI JAKLINGKO
Sebanyak 562 pramudi JakLingko ditargetkan mengikuti vaksinasi yang diadakan di Saung KWK, Jalan
Akses Marunda, RT 02/06, Kelurahan Semper Timur, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara. Wali Kota
Jakarta Utara, Ali Maulana Hakim menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada penyelenggara
dan stakeholder yang telah merealisasikan kegiatan vaksinasi ini untuk memberikan kemudahan bagi
pramudi JakLingko.
"Semoga semua pramudi di Jakarta Utara bisa 100 persen divaksin hingga dosis kedua. Vaksinasi ini
berguna mencegah dan mengurangi risiko penularan yang cukup tinggi terkait profesi pramudi
maupun penumpangnya," ujarnya, saat melakukan peninjauan pelaksanaan vaksinasi yang sudah
diselenggarakan untuk kali keempat tersebut, Selasa (14/09/2021).
Sementara itu, Ketua Koperasi Wahana Kalpika (KWK) Jakarta
Utara, Ramly HI Muhammad menuturkan, vaksinasi
Covid-19 bagi pramudi ini sebagai upaya meningkatkan pelayanan transportasi umum JakLingko.
"Target hari ini sebanyak 251 pramudi divaksin
pada pagi hari dan 311 lainnya pada siang
hari. Kami membagi waktu pelaksanaan vaksinasi untuk mengurangi
kerumunan," terangnya.
Vaksinasi di Saung KWK melayani vaksinasi untuk dosis kedua,
namun bagi pramudi yang belum
disuntik dosis pertama tetap akan dilayani.
"Vaksin yang digunakan adalah AstraZeneca. Sebelumnya, kami sudah memfasilitasi penyuntikan dosis pertama
bagi 800 pramudi JakLingko,"
ucapnya.
Saat ini semua pengemudi
JakLingko harus sudah divaksin
agar bisa memberikan layanan
kepada masyarakat pengguna
transportasi umum.
Sumber : beritajakarta.id

#jakartatanggapcorona
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BERITA DAN HOAKS
COVID-19 TERKINI
BERITA
JAKARTA TERBAIK DALAM PENGENDALIAN COVID-19
Menurut Indeks Pengendalian Covid-19 oleh Kompas, ketujuh provinsi di Jawa-Bali relatif mengendalikan Covid-19 secara signiﬁkan selama dua bulan terakhir. DKI Jakarta Menjadi Daerah dengan
perbaikan pengendalian Covid-19 paling signiﬁkan, dengan skor pengendalian meningkat >100%
dari 45 poin ke 90 poin. Artinya, situasi pengendalian Covid-19 di Jakarta telah dua kali lebih baik
dibandingkan dengan dua bulan lalu.
Cara pengukurannya, sebagai berikut:
 Pengukuran dilakukan secara periodik mingguan selama 8 minggu sejak gelombang kedua
terjadi, yakni mulai 12 Juli sampai dengan 9 September 2021.
 Komponen indikator manajemen pengobatan: persentase angka kesembuhan, rata-rata kasus
kematian 7 hari terakhir, dan rata-rata keterisian tempat tidur 7 hari terakhir.
 Indikator yang dinilai: manajemen infeksi dan manajemen pengobatan.
 Komponen indikator manajemen infeksi: rata-rata kasus positif 7 hari terakhir, rata-rata positivity
rate 7 hari terakhir, dan persentase penerima vaksin dosis 2 terhadap total populasi.
Capaian ini tentunya tidak terlepas dari kolaborasi berbagai pihak dan elemen masyarakat. Untuk
itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang terlibat
dalam penanganan pandemi Covid-19 di Jakarta.

Sumber: Instagram @dkijakarta

HOAKS COVID-19 TERKINI
DAGING ANJING DAN KUCING DISARANKAN
DOKTER SEBAGAI OBAT COVID-19

https://jalahoaks.jakarta.go.id/detail/HOAKS-Daging-Anjing-dan-Kucing-Disarankan-Dokter-Sebagai-Obat-Covid-19
https://jalahoaks.jakarta.go.id/detail/HOAKS-Daging-Anjing-dan-Kucing-Disarankan-Dokter-Sebagai-Obat-Covid-19

Berita Hoaks Lainnya :

https://jalahoaks.jakarta.go.id/detail/HOAKS-Situs-Mengatasnamakan-PeduliLindungi-dengan-Tautan-httpswwwpedulilindungiacom
1. [HOAKS]: SITUS MENGATASNAMAKAN

Informasihttps://jalahoaks.jakarta.go.id/detail/HOAKS-Situs-Mengatasnamakan-PeduliLindungi-dengan-Tautan-httpswwwpedulilindungiacom
bahwa daging anjing dan daging kucing
PEDULILINDUNGI DENGAN TAUTAN
https://jalahoaks.jakarta.go.id/detail/HOAKS-Situs-Mengatasnamakan-PeduliLindungi-dengan-Tautan-httpswwwpedulilindungiacom
disarankan
dokter sebagai obat Covid-19, adalah
HTTPS://WWW.PEDULILINDUNGIA.COM
tidak benar.
Faktanya,
tidak
pernah
ada
https://jalahoaks.jakarta.go.id/detail/HOAKS-Dokumen-A1-Mabes-POLRI-tentang-Misi-PKI-Selundupkan-Covid-19-ke-Indonesia
2. [HOAKS]: DOKUMEN A1 MABES POLRI TENTANG
penelitian yang
membuktikan klaim tersebut dan
https://jalahoaks.jakarta.go.id/detail/HOAKS-Dokumen-A1-Mabes-POLRI-tentang-Misi-PKI-Selundupkan-Covid-19-ke-Indonesia
MISI PKI SELUNDUPKAN COVID-19 KE INDONESIA
mengonsumsi daging anjing dan kucing justru
disebut membawa risiko penyebaran penyakit
baru yang mematikan.

#jakartatanggapcorona
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