
 

 

 

 

 
 
Pada hari ini  Rabu, 15 Juli 2020, disampaikan rilis kasus terkonfirmasi positif COVID-19 Kota Batam. 
Data ini merupakan hasil pemeriksaan swab oleh Tim analis BTKLPP Batam, berdasarkan hasil temuan 
contact tracing penyisiran dan kasus baru di Kota Batam. Terkonfirmasi positif Covid-19 pada kasus 
ini adalah 4 (empat) orang yang terdiri dari 3 (tiga) orang laki-laki dan 1 (satu) orang perempuan 
warga Kota Batam.  Berikut disampaikan riwayat perjalanan penyakit dari pasien terkonfirmasi tersebut 
sebagai berikut:  
 

1. Seorang laki-laki berinisial “Tn.H” usia 25 tahun, Waitres Lounge Hotel, beralamat di kawasan 
perumahan Bengkong Nusantara Kelurahan Sadai  Kecamatan Bengkong Kota Batam, 
merupakan kasus baru Covid-19 Nomor. 264 Kota Batam. Yang bersangkutan merupakan 
pekerja pada lounge hotel yang sama dengan Cluster Group Band (terkonfirmasi Positif Kasus 
Nomor. 247, 255, 256, 257 & 258) yang saat ini masih dalam perawatan isolasi di RSKI Covid-
19 Galang. Sehubungan hasil Penyelidikan Epidemiogi (PE) yang dilakukan oleh Tim 
surveillance Dinas Kesehatan Kota Batam terhadap terkonfirmasi positif kasus nomor 247, maka 
pada tanggal 13 Juli 2020 bertempat di RS Budi Kemuliaan Batam dilakukan pengambilan swab 
tenggorokon terhadap yang bersangkutan dimana hasilnya diperoleh pada hari ini dengan 
Terkonfirmasi “Positif”.  
Sejauh ini kondisi yang bersangkutan dalam keadaan stabil dan  tidak merasakan adanya 
gangguan kesehatan yang berarti, serta saat ini dalam persiapan evakuasi untuk ditempatkan di 
ruang perawatan isolasi/karantina di rumah sakit rujukan RSKI Covid-19 Galang Kota Batam. 

 
2. Seorang remaja laki-laki berinisial “Tn.MF” usia 15 tahun, Pelajar, beralamat di kawasan 

perumahan Prima Garden Kelurahan Tanjung Uncang Kecamatan Batu Aji Kota Batam, 
merupakan kasus baru Covid-19 Nomor. 265  Kota Batam. Yang bersangkutan merupakan 
anak kandung dari Terkonfirmasi Positif Kasus Nomor. 253 yang saat ini masih dalam 
perawatan isolasi di RSKI Covid-19 Galang. Sehubungan hasil Penyelidikan Epidemiogi (PE) 
yang dilakukan oleh Tim surveillance Dinas Kesehatan Kota Batam terhadap terkonfirmasi positif 
kasus nomor 253 tersebut, maka pada tanggal 13 Juli 2020 bertempat di RSUD Embung Fatimah 
Batam dilakukan pengambilan swab tenggorokon terhadap yang bersangkutan dimana hasilnya 
diperoleh pada hari ini dengan Terkonfirmasi “Positif”.  
Sejauh ini kondisi yang bersangkutan dalam keadaan stabil dan  tidak merasakan adanya 
gangguan kesehatan yang berarti, serta saat ini dalam persiapan evakuasi untuk ditempatkan di 
ruang perawatan isolasi/karantina di rumah sakit rujukan RSKI Covid-19 Galang Kota Batam. 

 
3. Seorang perempuan  berinisial “Ny.SS” usia 26 tahun, Ibu Rumah Tangga (IRT), beralamat di 

kawasan perumahan Kavling Saguba Kelurahan Sei Binti Kecamatan Sagulung Kota Batam, 
merupakan kasus baru Covid-19 Nomor. 266  Kota Batam.  Yang bersangkutan merupakan 
anak kandung dari Terkonfirmasi Positif Kasus Nomor. 254 yang saat ini masih dalam 
perawatan isolasi di RSKI Covid-19 Galang. Sehubungan hasil Penyelidikan Epidemiogi (PE) 
yang dilakukan oleh Tim surveillance Dinas Kesehatan Kota Batam terhadap terkonfirmasi positif 
kasus nomor 254, maka pada tanggal 13 Juli 2020 bertempat di RSUD Embung Fatimah Batam 
dilakukan pengambilan swab tenggorokon terhadap yang bersangkutan dimana hasilnya 
diperoleh pada hari ini dengan Terkonfirmasi “Positif”. 
Sejauh ini kondisi yang bersangkutan dalam keadaan stabil dan  tidak merasakan adanya 
gangguan kesehatan yang berarti, serta saat ini dalam persiapan evakuasi untuk ditempatkan di 
ruang perawatan isolasi/karantina di rumah sakit rujukan RSKI Covid-19 Galang Kota Batam. 

 

Tentang Warga Batam Terkonfirmasi Positif  COVID-19, No. 264-267 

Dari Hasil Temuan Contact Tracing Penyisiran Dan Kasus Baru     

15 Juli 2020 Pukul 16.00 WIB 

 



4. Seorang laki-laki  berinisial “Tn.L” usia 59 tahun, Petani/Pekebun, beralamat di kawasan 
perumahan Kampung Bumi Aji Kebun Sayur Kelurahan Sei Binti Kecamatan Sagulung Kota 
Batam, merupakan kasus baru Covid-19 Nomor. 267  Kota Batam.  Yang bersangkutan 
merupakan suami dari Terkonfirmasi Positif Kasus Nomor. 254 yang saat ini masih dalam 
perawatan isolasi di RSKI Covid-19 Galang. Sehubungan hasil Penyelidikan Epidemiogi (PE) 
yang dilakukan oleh Tim surveillance Dinas Kesehatan Kota Batam terhadap terkonfirmasi positif 
kasus nomor 254 tersebut, maka pada tanggal 13 Juli 2020 bertempat di RSUD Embung Fatimah 
Batam dilakukan pengambilan swab tenggorokon terhadap yang bersangkutan dimana hasilnya 
diperoleh pada hari ini dengan Terkonfirmasi “Positif”. 
Sejauh ini kondisi yang bersangkutan dalam keadaan stabil dan  tidak merasakan adanya 
gangguan kesehatan yang berarti, serta saat ini dalam persiapan evakuasi untuk ditempatkan di 
ruang perawatan isolasi/karantina di rumah sakit rujukan RSKI Covid-19 Galang Kota Batam 

 

 

Berdasarkan hasil penyelidikan epidemiologi yang dilakukan terhadap seluruh cluster Terkonfirmasi 
Positif Covid-19 di Kota Batam, diperoleh kesimpulan sementara bahwa masih mungkin terjadi 
pertumbuhan kasus Covid-19  yang berkaitan dengan berbagai  cluster yang ada maupun kasus baru 
yang terjadi  baik dari transmisi lokal maupun import, hal ini mengingat masih banyak ditemui masyarakat 
yang belum sepenuhnya mematuhi protokol kesehatan dan himbauan pemerintah guna menekan laju 
pertumbuhan kasus Covid-19. 
 
Selanjutnya diingatkan dan dihimbau kembali kepada seluruh masyarakat Kota Batam untuk 
kemaslahatan bersama agar tetap mengikuti anjuran Pemerintah, menjaga jarak, senantiasa mencuci 
tangan dengan sabun dan air mengalir, tetap dirumah saja dan menggunakan masker jika terpaksa 
harus keluar rumah serta selalu menjaga kesehatan dengan makan makanan seimbang  dan 
berolahraga secara teratur serta istirahat yang cukup. 
Demikian disampaikan untuk menjadi maklum. 

 

GUGUS TUGAS COVID-19 
        KOTA BATAM 
              Ketua 

                Dto 

 

 

  H. MUHAMMAD RUDI 


	GUGUS TUGAS COVID-19
	KOTA BATAM
	Ketua

