Sorotan Minggu Ini
PPKM di DKI Jakarta masih berada di level 1 yang
berlaku hingga 3 Januari 2022 yang juga
dilengkapi pembatasan kegiatan masyarakat
selama Natal dan Tahun Baru.

Saat ini telah berlaku pembatasan kegiatan masyarakat
sesuai dengan Inmendagri No 66 Tahun 2021, yang antara
lain membatasi kegiatan perayaan tahun baru dan
penerapan ganjil-genap pada tempat-tempat wisata.

Sampai tanggal 25 Desember, tercatat ada
11.600.221 warga sudah divaksin dosis 1 di DKI
Jakarta, 69% di antaranya merupakan warga
dengan KTP DKI Jakarta dan 31% lainnya
merupakan warga non-KTP DKI Jakarta. Untuk
vaksin dosis 2, total sudah ada 9.255.709 warga di
DKI Jakarta, 71% di antaranya merupakan warga
dengan KTP DKI Jakarta dan 29% lainnya
merupakan warga non-KTP DKI Jakarta. Khusus
warga dengan KTP DKI Jakarta, vaksin dosis 1
sudah mencapai 79% dan vaksin dosis 2 sudah
mencapai 65%.

Tingkat keterisian tempat tidur isolasi harian sebesar
3%, sama seperti minggu lalu dan keterisian tempat
tidur ICU sama seperti minggu lalu yaitu 5%.
Tingkat kesembuhan dalam seminggu terakhir
sebesar 98,4%, sama seperti minggu lalu.
Positivity Rate dalam seminggu terakhir sebesar
0,3% bertambah 0,1% dari minggu lalu (0,2%).

Pada pekan ini penambahan kasus positif mengalami kenaikan menjadi 344 kasus, meningkat 101 kasus dibandingkan pekan sebelumnya. Tidak hanya itu, positivity rate pada
pekan ini juga mengalami peningkatan menjadi 0,3%, lebih tinggi 0,1% dibandingkan pekan sebelumnya. Hingga pekan ini 79% warga dengan KTP DKI Jakarta telah mendapatkan
vaksin dosis 1 dan untuk vaksin dosis 2 telah mencapai 65%.
Peningkatan kasus positif ini perlu diperhatikan oleh seluruh masyarakat, terutama pada masa natal dan tahun baru. Masyarakat tetap harus menahan diri dari dari bepergian dan
kegiatan-kegiatan yang membuat masyarakat berisiko terpapar virus Covid-19. Pada masa natal dan tahun baru masyarakat harus memperhatikan Inmendagri No. 66 Tahun 2021
tentang Pencegahan dan Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 pada Saat Natal Tahun 2021 dan Tahun Baru 2022. Dalam Inmendagri tersebut diatur pembatasan kegiatan
masyarakat seperti tidak adanya pelaksanaan perayaan tahun baru hingga penerapan ganjil-genap pada tempat-tempat wisata. Dalam Inmendagri tersebut juga diatur
persyaratan perjalanan, di antaranya wajib vaksin.
Pada masa natal dan tahun baru ini masyarakat diharapkan untuk tetap menahan diri dari bepergian kecuali pada keadaan genting. Penerapan 6M dan 3T oleh seluruh elemen juga
harus tetap dipertahankan dengan baik dan benar. Bagi warga DKI Jakarta yang belum vaksinasi diharapkan untuk segera mendapatkan vaksin di sentra vaksinasi terdekat. Saat ini
anak umur 6-11 tahun telah bisa mendapatkan vaksin, para orang tua diharapkan untuk segera mengantar anak-anaknya yang berumur 6-11 tahun untuk mendapatkan vaksin di
sentra vaksinasi terdekat. Vaksinasi merupakan upaya untuk menghindari gejala berat dari virus Covid-19 juga sebagai upaya untuk mengantisipasi penyebaran virus tersebut.
Sumber :
Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 pada Saat Natal Tahun 2021 dan Tahun Baru 2022
Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/6688/2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Bagi Anak Usia 6 (Enam) Sampai
Dengan 11 (Sebelas) Tahun

Corona Jakarta Terkini
Total Kasus Positif

Positivity Rate

864.945

11,2%

Per 25 Desember 2021

Jumlah Kasus
Aktif Saat Ini

Total Kasus Sembuh

377

850.984

( 0,04% )

Tingkat
Kesembuhan

Total Kasus
Meninggal

98,4% 13.584

Corona Jakarta Minggu ini
Positivity Rate

( + 101 )

( + 0,1% )

344

Minggu Ini

0,3%

11.600.221
( 115,0% )

Total Vaksinasi
Dosis 2

9.255.709
( 91,8% )

Periode 21 - 27 November 2021

Total Kasus Sembuh
Minggu Ini

233

*Dibandingkan dengan minggu lalu (18 Desember 2021)

Kasus Positif Harian dan Tes Harian

Per tanggal 25 Desember 2021, terdapat kenaikan
kasus sebanyak 11 kasus dari hari kemarin.
Jumlah kasus positif selama seminggu terakhir menjadi
344 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

Total Kasus Meninggal
Minggu Ini

1

(+1)

Total Vaksinasi Dosis 1
Minggu Ini

292.791

Total Vaksinasi Dosis 2
Minggu Ini

48.950

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

Perkembangan Kasus Aktif di DKI Jakarta

Hingga 25 Desember 2021, jumlah kasus aktif di DKI Jakarta

sebanyak 377 (0,04% kasus positif). Jumlah kasus aktif
kembali meningkat dalam 2 hari terakhir.
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Positivity Rate Harian

Positivity rate adalah perbandingan jumlvah kasus positif
dibandingkan jumlah tes yang dilakukan.
Total sudah 7.732.963 orang yang dilakukan tes PCR dan
864.945 terkonﬁrmasi positif Covid-19, sehingga persentase
positivity rate DKI Jakarta berada di angka 11,2%.
Positivity rate dalam seminggu terakhir sebesar 0,3%,
naik 0,1% dari minggu lalu

Kasus Sembuh dan
Kasus Positif

Tingkat kesembuhan diukur dari akumulasi kasus
sembuh dibagi dengan akumulasi kasus positif.
Hingga tanggal 25 Desember, jumlah masyarakat
yang sembuh dari COVID-19 sebanyak 864.945
Jumlah masyarakat yang sembuh dari COVID-19
dalam minggu ini sebanyak 233 orang.
Tingkat kesembuhan dalam seminggu terakhir
sebesar 98,4%, sama seperti minggu lalu.
Terlihat pada grafik bahwa kasus positif kumulatif
sudah melandai sejak Agustus 2021

Keterisian Tempat Tidur ICU Harian

Tingkat Keterisian Tempat Tidur ICU di DKI Jakarta per
25 Desember sebesar 5%, sama seperti minggu
lalu (18 Desember) dan merupakan salah satu
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

Hingga 25 Desember 2021, sebanyak 11.600.221 warga
sudah mendapat suntikan pertama vaksin dosis 1 di DKI
Jakarta, bertambah 292.791 orang dari minggu lalu.
Sedangkan sebanyak 9.255.709 warga sudah mendapat
suntikan kedua di DKI Jakarta, yang berarti sudah divaksin
secara komplit, bertambah 48.950 orang dari minggu lalu.

Kasus Meninggal

(Pemakaman Protap Covid dan Pemakaman Umum)

Hingga tanggal 25 Desember, total kasus meninggal
mencapai 13.584 kasus (1,6% kasus positif).
Dalam seminggu terakhir, kasus meninggal sebanyak 1
kasus.
Hingga tanggal 25 Desember, total kasus pelaporan
pemakaman dengan Protap Penanganan COVID-19
sebanyak 31.936 kasus, sedangkan total pemakaman
jenazah umum sebanyak 98.691 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 25 Desember sebesar 3%, telah berkurang 1% dari
minggu lalu (4%) (18 Desember) 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 25 Desember 2021

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

JAKARTA BARAT

JAKARTA PUSAT

Kasus Covid 19 - Hingga 25 Desember 2021
Positif (Kumulatif)

146.941

Sembuh (Kumulatif)

144.352

Meninggal (Kumulatif)

2.573

Dirawat (Saat Ini)

7

Isolasi Mandiri (Saat ini)

9

Vaksinasi Warga yang
ber-KTP Jakarta Barat
Hingga 24 Des 2021

1.675.175

Vaksin 1

1.450.028
Vaksin 2

Akumulasi kasus positif: 146.941 kasus.
Akumulasi jumlah orang yang sembuh: 144.352 orang (98,24%).
Jumlah kasus aktif per tanggal 25 Desember sebanyak 16 (0,01%).
Persentase kasus aktif tertinggi berada di Kec. Kalideres (0,02%).
Hingga 24 Desember, warga yang ber-KTP Jakarta Barat dan sudah
divaksinasi dosis 1 sebanyak 1.675.175 orang (81,37%) dan yang sudah
divaksinasi dosis 2 sebanyak 1.450.028 orang (70,43%). Penambahan dosis
1 sebanyak 4.736 orang dan dosis 2 sebanyak 7.650 orang dari minggu lalu
(17 Des 2021).

JAKARTA SELATAN

Positif (Kumulatif)

83.812

Sembuh (Kumulatif)

82.275

Meninggal (Kumulatif)

1.514

Dirawat (Saat Ini)

12

Isolasi Mandiri (Saat ini)
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Vaksinasi Warga yang
ber-KTP Jakarta Pusat
Hingga 24 Des 2021

733.835

629.830

Vaksin 1

Vaksin 2

Akumulasi kasus positif: 83.812 kasus.
Akumulasi jumlah orang yang sembuh: 82.275 orang (98,17%).
Jumlah kasus aktif per tanggal 25 Desember sebanyak 23 (0,03%).
Persentase kasus aktif tertinggi berada di Kec. Kemayoran (0,07%).
Hingga 24 Desember, warga yang ber-KTP Jakarta Pusat dan sudah
divaksinasi dosis 1 sebanyak 733.835 orang (81,04 %) dan yang sudah
divaksinasi dosis 2 sebanyak 629.830 orang (69,55%). Penambahan dosis
1 sebanyak 1.867 orang dan dosis 2 sebanyak 3.487 orang dari minggu lalu
(17 Des 2021).

JAKARTA TIMUR

Kasus Covid 19 - Hingga 25 Desember 2021

173.315

Positif (Kumulatif)

170.524

Sembuh (Kumulatif)

2.762

Meninggal (Kumulatif)

Kasus Covid 19 - Hingga 25 Desember 2021

Dirawat (Saat Ini)

12

Isolasi Mandiri (Saat ini)

17

Vaksinasi Warga yang
ber-KTP Jakarta Selatan
Hingga 24 Des 2021

1.579.313

Vaksin 1

Kasus Covid 19 - Hingga 25 Desember 2021

212.261

Positif (Kumulatif)

208.481

Sembuh (Kumulatif)

1.394.164
Vaksin 2

Akumulasi kasus positif: 173.315 kasus.
Akumulasi jumlah orang yang sembuh: 170.524 orang (98,39%).
Jumlah kasus aktif per tanggal 25 Desember sebanyak 29 (0,02%).
Persentase kasus aktif tertinggi berada di Kec. Mampang Prapatan (0,04%).
Hingga 24 Desember warga yang ber-KTP Jakarta Selatan dan sudah
divaksinasi dosis 1 sebanyak 1.579.313 orang (82,56%) dan yang sudah
divaksinasi dosis 2 sebanyak 1.394.164 orang (72,88%). Penambahan dosis 1
sebanyak 3.919 orang dan dosis 2 sebanyak 7.042 orang dari minggu lalu (17 Des
2021).

JAKARTA UTARA

3.759

Meninggal (Kumulatif)
Dirawat (Saat Ini)

13

Isolasi Mandiri (Saat ini)

8

Vaksinasi Warga yang
ber-KTP Jakarta Timur
Hingga 24 Des 2021

2.108.599

Vaksin 1

1.829.524
Vaksin 2

Akumulasi kasus positif: 212.261 kasus.
Akumulasi jumlah orang yang sembuh: 208.481 orang (98,22%).
Jumlah kasus aktif per tanggal 25 Desember sebanyak 21 (0,01%).
Persentase kasus aktif tertinggi berada di Kec. Ciracas (0,03%).
Hingga 24 Desember, warga yang ber-KTP Jakarta Timur dan sudah
divaksinasi dosis 1 sebanyak 2.108.599 orang (81,67%) dan yang sudah
divaksinasi dosis 2 sebanyak 1.829.524 orang (70,86%). Penambahan dosis
1 sebanyak 6.977 orang dan dosis 2 sebanyak 11.266 orang dari minggu lalu
(17 Des 2021).

KEPULAUAN SERIBU

Kasus Covid 19 - Hingga 25 Desember 2021
Positif (Kumulatif)

104.655
102.951

Sembuh (Kumulatif)

1.687

Meninggal (Kumulatif)
Dirawat (Saat Ini)

11

Isolasi Mandiri (Saat ini)
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Vaksinasi Warga yang
ber-KTP Jakarta Utara
Hingga 24 Des 2021

1.177.799

Vaksin 1

Kasus Covid 19 - Hingga 25 Desember 2021
Positif (Kumulatif)

1.344

Sembuh (Kumulatif)

1.013.195
Vaksin 2

Akumulasi kasus positif: 104.655 kasus.
Akumulasi jumlah orang yang sembuh: 102.951 orang (98,37%).
Jumlah kasus aktif per tanggal 25 Desember sebanyak 17 (0,02%).
Persentase kasus aktif tertinggi berada di Kec. Penjaringan (0,02%).
Hingga 24 Desember, warga yang ber-KTP Jakarta Utara dan sudah
divaksinasi dosis 1 sebanyak 1.177.799 orang (80,69%) dan yang sudah
divaksinasi dosis 2 sebanyak 1.013.195 orang (69,41%). Penambahan dosis 1
sebanyak 4.632 orang dan dosis 2 sebanyak 5.864 orang dari minggu lalu
(17 Des 2021).

Vaksinasi Warga yang
ber-KTP Kep. Seribu
Hingga 24 Des 2021

1.328

Meninggal (Kumulatif)

16

Dirawat (Saat Ini)

0

Isolasi Mandiri (Saat ini)

0

20.505

18.855

Vaksin 1

Vaksin 2

Akumulasi kasus positif: 1.344 kasus.
Akumulasi jumlah orang yang sembuh: 1.328 orang (98,81%).
Jumlah kasus aktif per tanggal 25 Desember sebanyak 0 (0%).
Hingga 24 Desember, warga yang ber-KTP Kepulauan Seribu dan sudah
divaksinasi dosis 1 sebanyak 20.505 orang (91,97%) dan yang sudah
divaksinasi dosis 2 sebanyak 18.855 orang (84,56%). Penambahan dosis 1
sebanyak 31 orang dan dosis 2 sebanyak 194 orang dari minggu lalu (17
Des 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 24 Desember 2021.

#jakartatanggapcorona
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VAKSINASI COVID-19
DI JAKARTA

CINE
VAC
ID-19
COV

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 25 Desember 2021

Vaksin Program Total Dosis 1

Vaksin Program Total Dosis 2

11.600.221

9.255.709

Total Presentase: 115,0%
Proporsi KTP DKI: 69% | Non DKI: 31%

Total Presentase: 91,8%
Proporsi KTP DKI: 71% | Non DKI: 29%

Jumlah Orang Divaksinasi Dosis 1 Hari ini

Jumlah Orang Divaksinasi Dosis 1 Hari ini

60.299

Proporsi Vaksin Jakarta: 6,1%

8.710

Proporsi Vaksin Jakarta: 1,3%

Saat ini total sudah ada lebih dari 11,5 juta warga DKI Jakarta yang sudah mendapat suntikan pertama vaksin
Covid-19, sedangkan ada lebih dar 9 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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JANGAN PANIK JIKA TERJADI KIPI
PASCA ANAK VAKSIN COVID-19
Pemerintah tengah memulai vaksinasi anak berusia 6-11 tahun serta meminta para orangtua tidak panik
ketika mendapati anaknya mengalami indikasi gejala kejadian ikutan pasca imunisasi (KIPI) usai
mendapat suntikan vaksin Covid-19.

Gejala yang Biasa Terjadi Setelah Vaksinasi pada Anak
Nyeri pada lengan bekas suntikan.
Sakit Kepala.
Nyeri otot.
Gejala mirip ﬂu.
Menggigil selama 1−2 hari.
Nyeri sendi.
Rasa lelah.
Mual atau muntah.
Demam yang ditandai suhu di atas 37,8 celcius.
Langkah Penanganan Dini yang Harus Dilakukan Orangtua

1

Membuat anak cukup beristirahat.

2

Minum obat penurun panas jika
diperlukan.

3

Upayakan agar anak mengkonsumsi
air putih dengan cukup.

4

Jika terdapat rasa nyeri di tempat
bekas suntikan, tetap gerakkan dan
gunakan lengan anak.

5

Kompres bagian yang nyeri dengan
kain bersih yang dibasahi dengan
air dingin.

Laporkan temuan KIPI
yang dialami anak ke
Puskesmas atau
sentral vaksinasi.

Sumber: Instagram @indonesiabaik.id

#jakartatanggapcorona
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TIPS MENENANGKAN ANAK TAKUT
JARUM SAAT VAKSIN COVID-19
19
DCOVI INE

VACC

Fobia jarum jadi tantangan tersendiri pada vaksinasi Covid-19, khususnya untuk anak usia 6-11

tahun. Tidak semua anak bisa disuntik dengan mudah dan tanpa penolakan. Fobia jarum bisa
membuat anak merasa takut, menangis, dan tidak mau divaksin. Bukan hal yang mudah untuk
meyakinkan anak jika sudah takut divaksin. Lalu, bagaimana cara mengatasinya? Simak dalam
informasi berikut.
Tips Agar Anak Berani Vaksin
Jangan dipaksa,
tenangkan dulu sampai
anak mau.

Dibujuk pelan-pelan
dengan diajak ngobrol.

Beritahu manfaat vaksin
dengan bahasa sederhana.

Saat divaksin, alihkan
anak dari jarum suntik dan
ajaklah mengobrol.

Buat anak merasa
rileks dengan memeluk
dan menepuk-nepuk
lembut punggungnya.

Jika anak panik, tenangkan
dengan menyuruhnya
menarik napas panjang.

Dampingi anak sebelum
dan sesudah vaksin
(terkait efek samping).

Sumber: Instagram @indonesiabaik.id

#jakartatanggapcorona
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INFORMASI LAYANAN TRANSJAKARTA
PADA MASA PPKM LEVEL 1
Waktu layanan operasional Transjakarta diperpanjang hingga pukul 24.00 WIB dari
sebelumnya 05.00-22.30 WIB. Perpanjangan layanan Transjakarta ini sehubungan
dengan ditetapkannya Penerapan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 1 di
Provinsi DKI Jakarta oleh pemerintah pusat. Berikut informasi selengkapnya.

Layanan Operasional Transjakarta



Layanan Transjakarta kembali menyesuaikan jam operasional menjadi pukul
05.00 - 22.00 WIB.



Angkutan Malam Hari (AMARI) dan layanan khusus bagi tenaga kesehatan
beroperasi pukul 22.01-24.00 WIB.



Kapasitas normal 100%.



Seluruh pelanggan Transjakarta wajib menunjukkan sertiﬁkat vaksin Covid-19
untuk dapat mengakses seluruh layanan Transjakarta, baik melalui aplikasi JAKI,
PeduliLindungi, dan/ atau sertiﬁkat vaksin yang dikeluarkan oleh lembaga yang
berwenang. (Sesuai SK Kadishub DKI Jakarta No.521 Tahun 2021)

Informasi lebih lanjut terkait layanan Transjakarta dapat menghubungi 1500-102 atau
mention akun twitter resmi Transjakarta @pt_transjakarta.
Sumber: Instagram @pt_transjakarta

#jakartatanggapcorona
#jakartatanggapcorona
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Waspada!

Perkembangan Varian Omicron
Omicron bertanggung jawab atas sekitar 90% atau lebih infeksi baru di wilayah New York, Tenggara,
Midwest Industri, dan Pasific Northwest. Terdapat lebih dari 650.000 infeksi omicron terjadi di AS minggu
lalu. Keberadaan varian baru Covid-19 Omicron ini perlu semakin diwaspadai. Ikuti beberapa info
perkembangan varian Omicron melalui informasi berikut ini!

Tingkat Kebutuhan ICU
Berdasarkan dari lokasi di distrik Thswane, dalam 25
hari pertama masing-masing gelombang. Hingga kini,
proporsi pasien dewasa yang membutuhkan ICU lebih
rendah pada gelombang Omicron, dibandingkan pada
gelombang varian sebelumnya.

Efektivitas Vaksinasi Covid-19 dalam Menghadapi Omicron
Dari kasus kematian mingguan, terlihat bahwa vaksin masih efektif dalam mengurangi tingkat kematian.

Vaksin masih merupakan senjata untuk menghadapi Varian Omicron dan menjaga angka kematian dan
hospitalisasi tetap rendah. Kasus dengan gejala berat lebih banyak dilaporkan pada kelompok masyarakat
yang belum divaksinasi.
Beberapa penelitian konsisten menunjukkan penurunan kemampuan antibodi pasca vaksin untuk
menetralisir varian Omicron dibandingkan dengan varian lainnya.

Seseorang yang telah mendapatkan vaksin dosis penuh, lalu terinfeksi Covid-19 meskipun berkurang, diduga
antibodi masih mampu untuk menetralisir varian Omicron.
Sumber: Instagram @satgasperubahanperilaku

#jakartatanggapcorona
#jakartatanggapcorona

8

Kasus Global Covid-19
Varian Omicron Meningkat Cepat,
Pemerintah Perkuat
Surveilans dan Karantina
Berdasarkan data per 20 Desember 2021, kasus Covid-19 varian Omicron
meningkat 8x lipat secara global dari 7.900 kasus menjadi 62.342 kasus.
Pemerintah Indonesia melakukan berbagai antisipasi, seperti memperkuat
surveilans dan karantina. Berikut informasi selengkapnya.

Antisipasi Pemerintah
Surveilans dan karantina
diperkuat di pintu masuk
udara, laut, dan darat.

Pengetatan di pintu
kedatangan internasional
untuk cegah kasus impor,
terutama varian Omicron.

Melakukan tes Whole Genome Sequencing (WGS) dan tes
PCR dengan metode S Gene Target Failure (STGF) yang
dapat lebih cepat mendeteksi Varian Covid-19.

Kami dengan bantuan TNI, Polri, dan Kemendagri akan memperkuat proses
surveilans dan juga karantina di pintu masuk udara, laut, dan darat.
Kita sudah amati, semua kita tes PCR dan Whole Genome Sequencing (WGS), tes
PCR dengan STGF (S Gene Target Failure) berfungsi sebagai marker yang
kemungkinan besar bisa mendeteksi Omicron dalam waktu 4-6 jam saja,
sedangkan WGS membutuhkan waktu 3-5 hari.
Sudah terbukti bahwa semua kasus yang ada di Indonesia adalah Imported Case.
Perlu kita perketat kedatangan luar negeri kita dan karantina kita agar kasus-kasus
yang datang dari Nigeria, yang datang dari London, yang datang dari Guyana,
Amerika ini terus kita jaga.

20 Desember 2021

Budi Gunadi Sadikin
Menteri Kesehatan

#jakartatanggapcorona
#jakartatanggapcorona

AYO PAKAI MASKER,
AYO CEPAT VAKSIN!
Sumber: Instagram @kemenkominfo
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COVID-19 TERKINI
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Ini yang Dilakukan Dinkes DKI Cegah Penyebaran Omicron di Jakarta
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Kesehatan terus berupaya mencegah penyebaran Covid-19
varian Omicron di Jakarta dengan melakukan penguatan 3T yakni Testing, Tracing, Treatment.
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, Widyastuti mengatakan, meskipun kasus Covid-19 terus
melandai namun upaya deteksi dini melalui pemeriksaan PCR tetap dilakukan secara masif dan
terus-menerus. Bahkan, testing khusus DKI Jakarta sembilan sampai 10 kali lipat standar pemeriksaan
WHO (1:1.000 penduduk per minggu).
"Terkait testing, pemeriksaan deteksi ini melalui PCR masih rutin dilakukan. Meskipun kasus Covid di
Jakarta melandai saat ini, tetapi kami tetap melakukan dalam porsi lebih dari standar WHO, sekitar
sembilan sampai 10 kali standar WHO," ujar Widyastuti, Senin (20/12/2021).
Widyastuti menjelaskan, terkait tracing, Dinas Kesehatan DKI Jakarta bersama Litbangkes dan mitra
terkait lainnya melakukan metode Whole Genome Sequencing (WGS) untuk mendeteksi adanya varian
baru. Dikatakan Widyastuti, metode ini ditingkatkan untuk percepatan pencegahan dan penanggulangan
penyebaran varian Omicron di Jakarta.
"Kita lakukan Whole Genome Sequencing untuk mendeteksi risiko atau kemungkinan adanya varian baru
untuk semua kasus riwayat berpergian dari luar negeri, kemudian kasus relapse bahwa pernah terjangkit
covid di masa lalu kemudian kena kembali, dan yang seterusnya apabila telah divaksin tetapi menjadi tetap
positif covid," katanya.
Sedangkan treatment, sambungnya, Pemprov DKI Jakarta bersama dengan pemerintah pusat telah
menyediakan tempat karantina terpusat bagi WNI atau WNA dari luar negeri. Lokasi karantina tersebut
yaitu, Wisma Atlet, Rusun Pasar Rumput, dan Rusun Nagrak.
Sebagai informasi, Surat Edaran (SE) Satgas Covid-19 Nomor 25/2021 tentang Protokol Kesehatan
Perjalanan Internasional pada Masa Pandemi Covid-19 mengatur kewajiban karantina terpusat bagi WNI
atau WNA dari luar negeri. SE tersebut mewajibkan setiap pelaku perjalanan internasional melakukan tes
RT-PCR saat kedatangan, karantina 10 x 24 jam, dan tes ulang RT-PCR kedua pada hari ke-9 karantina.
Sedangkan WNA dan WNI dari negara tempat transmisi komunitas varian Omicron wajib melakukan tes
RT-PCR saat kedatangan, menjalani karantina 14 hari dan tes ulang RT-PCR kedua pada hari ke-13
karantina.
"Kami dan pemerintah pusat melakukan karantina yang lebih terfokus, dilakukan di tempat-tempat yang
sudah disediakan dengan masa waktu yang lebih diperpanjang untuk mengantisipasi masa inkubasi
supaya apabila ternyata ditemukan positif sehingga bisa dilakukan penanganan lebih lanjut. Kita lakukan
sesuai Surat Edaran, 10 hari bagi riwayat bepergian di luar negeri, dan 14 hari bagi pelaku perjalanan yang
berasal dari negara terjangkit. Seperti Rusun Nagrak sudah dibuka untuk karantina bagi warga kita yang
repatriasi atau PMI,” kata Widyastuti.
Diimbau kepada warga agar tidak panik namun tetap menjaga protokol kesehatan 5M secara ketat. Selain
itu, warga yang belum divaksin Covid-19 supaya segera melengkapi vaksinasinya.
Sumber: beritajakarta.id
#jakartatanggapcorona
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Dinkes DKI Siapkan Sentra Vaksinasi di Luar Sekolah
Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta menyiapkan lokasi atau sentra vaksinasi Covid-19 untuk anak usia
6-11 tahun di luar sekolah. Tujuannya, mengakomodasi anak yang usianya masuk kriteria tapi belum
masuk jenjang sekolah dasar (SD).
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, Widyastuti mengatakan, sentra vaksinasi anak usia 6-11
tahun di luar sekolah rencananya diadakan di puskesmas, rumah sakit, tempat layanan umum,
lingkungan RT/ RW hingga pusat perbelanjaan modern atau mal.
"Tidak semua usia enam tahun itu sudah sekolah, PAUD-nya sudah selesai tapi SD belum masuk
sehingga lokasi vaksinasi ini yang kami harus siapkan untuk mengakomodasi supaya akses anak enam
tahun tadi menjadi lebih mudah,” ujar Widyastuti, Selasa (21/12/2021).
Meski demikian, pelaksanaan vaksinasi anak usia 6-11 tahun tetap diprioritaskan di sekolah karena
pendataan peserta vaksinasi akan lebih cepat dan mudah. Selain itu, kegiatan Bulan Imunisasi Anak
Sekolah (BIAS) yang rutin diadakan di sekolah akan memudahkan anak-anak mengikuti vaksinasi
Covid-19 karena terbiasa dengan suntikan imunisasi. Kemudian secara psikologis, guru kelas dan orang
tua murid bisa menjadi pendamping.
Berikut persyaratan untuk sasaran vaksinasi Covid-19 bagi anak usia 6-11 tahun di DKI Jakarta saat ini:
Untuk pelaksanaan di sekolah dalam wilayah Provinsi DKI Jakarta, sasaran vaksinasi adalah siswa
didik yang bersekolah di tempat vaksinasi, baik yang berstatus penduduk DKI Jakarta maupun di
luar DKI Jakarta;
Untuk pelaksanaan selain di sekolah, maka sasaran vaksinasi yang dapat menerima layanan
vaksinasi bagi anak usia 6-11 tahun di wilayah DKI Jakarta terbatas pada:
Anak yang berstatus penduduk DKI Jakarta dibuktikan dengan Kartu Keluarga atau Kartu
Identitas Anak (KIA) yang mencantumkan alamat tinggal di wilayah DKI Jakarta;
Anak yang berstatus bukan penduduk DKI Jakarta dan tidak terdaftar sebagai siswa di
satuan Pendidikan di DKI Jakarta, namun bertempat tinggal di DKI Jakarta dibuktikan
dengan menunjukkan surat keterangan domisili dari RT sesuai alamat tinggal di wilayah
DKI Jakarta dan telah terdaftar di aplikasi data warga.
Sebagai informasi, jumlah total anak usia 6-11 tahun yang terdaftar di dalam Data Pokok Pendidikan
(Dapodik) yakni sebanyak 1,1 juta anak.
Sumber: beritajakarta.id

HOAKS COVID-19 TERKINI
VAKSIN SINOVAC BELUM PERNAH DIUJI COBA UNTUK
https://jalahoaks.jakarta.go.id/detail/HOAKS-Vaksin-Sinovac-Belum-Pernah-Diuji-Coba-untuk-Anak-Anak
https://jalahoaks.jakarta.go.id/detail/HOAKS-Vaksin-Sinovac-Belum-Pernah-Diuji-Coba-untuk-Anak-Anak
ANAK-ANAK

Berita Hoaks Lainnya :

1. [HOAKS] BILL GATES PERNAH MERILIS GAME
https://jalahoaks.jakarta.go.id/detail/HOAKS-Bill-Gates-Pernah-Merilis-Game-Berjudul-Omicron-Pada-Tahun-1999
Informasi bahwa vaksin Sinovac
belum pernah sama sekali
BERJUDUL OMICRON PADA TAHUN 1999
dilakukan uji coba untuk anak-anak, adalah tidak benar. Faktanya,
sebelum diberikan EUA vaksin Sinovac telah melewati proses
https://jalahoaks.jakarta.go.id/detail/HOAKS-Reservasi-Slot-Vaksin-Covid-19-Sinopharm-Melalui-E-Commerce
2. [HOAKS] RESERVASI SLOT VAKSIN
pengkajian ulang mengenai imunogenisitas dan keamanannya oleh
https://jalahoaks.jakarta.go.id/detail/HOAKS-Reservasi-Slot-Vaksin-Covid-19-Sinopharm-Melalui-E-Commerce
COVID-19 SINOPHARM MELALUI
BPOM.
E-COMMERCE
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