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PERKEMBANGAN KASUS POSITIF COVID-19 DI KABUPATEN 

FAKFAK  

DAN KEMUNGKINAN SUDAH TERJADI TRANSMISI LOKAL 

 

Sejak pertama kali kasus terkonfirmasi positif Covid-19 (Kasus 01) 

di Kabupaten Fakfak pada bulan April  2020, sampai Kasus ke 51 pada 

bulan Oktober 2020, memperlihatkan bahwa kasus positif covid19 

terjangkit pada para pelaku perjalanan dari luar Fakfak.  Namun mulai 

awal bulan November 2020, kita semua dikejutkan dengan peningkatan 

kasus yang cukup tinggi  dari kasus ke 52 sampai kasus ke 72, bahkan 

ada yang meninggal akibat covid19. Hal ini membuat kita semua 

prihatin, berbagai upaya untuk membendung penyebaran Covid19 telah 

dilakukan, namun kita tidak dapat menghindar dari kenyataan, bahwa di 

Kabupaten Fakfak telah terjadi transmisi lokal atau penularan lokal. 

Waktu lalu kita menduga bahwa penyakit Covid19 hanya di bawa oleh 

para pelaku perjalanan, namun sekarang kita harus lebih waspada 

karena bukan pelaku perjalanan saja yang  bisa terpapar Covid19 

sehingga kemungkinan  telah terjadi transmisi lokal. 

Inilah waktunya kita melakukan “peperangan” yang sebenarnya, di 

saat tenaga kesehatan semakin tidak berdaya dengan banyak tenaga 

kesehatan yang terpapar covid19. Namun kita tidak boleh menyerah 

begitu saja melawan penyakit covid19, kita harus lebih semangat 

meskipun tantangan ke depan semakin berat.  

Oleh karena itu untuk menjadi perhatian kita semua bagi segala 

lapisan masyarakat bahwa = 

- Wabah ini masih berlangsung, ancaman virus ini masih ada, belum 

selesai, bahkan temuan kasus di wilayah kita semakin hari semakin 

meningkat tajam. Ini menunjukkan bahwa virus ini benar-benar ada, 

penyakit ini sungguh nyata, bukan rekayasa. 
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- Saat ini, banyak saudara-saudara kita, teman kerja kita, orang-orang 

disekitar kita, orang-orang yang kita kenal, yang sudah terpapar, 

bahkan ada yang meninggal dunia. 

- Data menunjukkan bahwa virus ini dapat menginfeksi siapa saja, 

tanpa memandang status jabatan, pekerjaan, pangkat/golongan, 

suku, agama, rajin sembahyang/tidak...., semuanya bias 

kena..semuanya bisa tertular !!!!.  

- Oleh karena itu, mari kita semua tanpa terkecuali, harus tetap 

melaksanakan protocol kesehatan. 

- Dari ketiga protocol kesehatan (3M) yang sudah kita ketahui (Menjaga 

Jarak, Mencuci Tangan Pakai Sabun dan Memakai Masker), maka 

yang tidak bisa ditawar-tawar, yang wajib hukumnya adalah 

MEMAKAI MASKER. 

- Mari kita semua tetap waspada, saling mengingatkan, saling 

melindungi, mengambil tanggungjawab untuk melindungi diri kita 

sendiri, melindungi keluarga kita, dan melindungi masyarakat kita. 

- Terima kasih.TUHAN MEMBERKATI. 

Perkembangan kasus terkonfirmasi positif Covid-19 di Kabupaten 

Fakfak sejak April 2020 s/d November 2020 sebagai berikut : 

No. Bulan Jumlah Kasus 
Keterangan 

Sembuh Meninggal 

1. April 1 Sembuh  

2. Mei 1 Sembuh  

3. Juni 3 Sembuh  

4. Juli 4 Sembuh  

5. Agustus 14 Sembuh  

6. September 13 Sembuh  

7. Oktober 15 Sembuh  

8. November 21 Sembuh=18 Meninggal=3 

 Jumlah 72 Sembuh=69 Meninggal=3 
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Situasi Perkembangan Covid-19 di Kabupaten Fakfak Per – 21 

November 2020 sebagai berikut : 

1. Kontak Erat 

a. Total Kumulatif    = 525  orang 

b. Diisolasi     =     2  orang 

c. Discarded/Selesai Pemantauan = 523  orang 

2. Suspek  

a. Total Kumulatif    = 422  orang 

b. Diisolasi     = 81   orang 

c. Discarded     = 341  orang 

3. Probable  

a. Total Kumulatif    =     1  orang 

b. Diisolasi     =     0  orang 

c. Discarded     =     1  orang 

4. Meninggal Dunia 

a. Total Kumulatif    =     4  orang 

b. Probable/suspek    =     1    orang 
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c. Positif     =     3  orang 

5. Hasil Pemeriksaan Laboratorium SWAB TCM/PCR di RSUD Fakfak 

a. Total Kumulatif Positif Covid19 =    72 orang 

b. Sembuh     =    51 orang 

c. Dirawat     =     18 orang 

d. Positif Covid19 Meninggal  =      3 orang 

 

Demikian laporan perkembangan kasus Covid-19 di Kabupaten Fakfak, 

semoga bermanfaat. 

 

Fakfak, 21 November 2020 
Kepala Dinas Kesehatan  
Kabupaten Fakfak 
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Gondo Suprapto,SKM, M.Si 
Pembina Tingkat I 
NIP.19710430 199403 1 005 

 

 

 

 


