
 

 

 

 

 
 
Pada hari ini  Minggu, 19 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 dari kasus baru di Kota Batam. Terkonfirmasi positif Covid-19 pada kasus ini adalah 
1 (satu) orang anak perempuan warga Kota Batam. Berikut ini riwayat perjalanan penyakit dari 
pasien terkonfirmasi tersebut sebagai berikut:  
 

1. Seorang anak perempuan berinisial “An.CAS usia 8 tahun, pelajar, beralamat di kawasan 
perumahan Kavling Seroja Kelurahan Sungai Pelunggut  Kecamatan Sagulung  Kota Batam, 
merupakan kasus baru Covid-19 Nomor. 271 Kota Batam. Pada tanggal 14 Juli 2020 yang 
bersangkutan bersama ibu  dan adiknya   memeriksakan diri ke Puskesmas Sungai Langkai Kota 
Batam untuk melakukan pemeriksaan RDT guna memenuhi persyaratan penerbangan ke Medan 
dengan hasil mereka semua dinyatakan “Reaktif”. Mengingat hasil pemeriksaan RDT tersebut 
maka dilakukan  edukasi kepada mereka untuk  dievakuasi ke RSKI Covid-19 Galang guna 
melaksanakan karantina/isolasi di rumah sakit. Pada keesokan harinya tanggal 15 dan 16 Juli 
2020 bertempat di RSKI Covid-19 Galang dilakukan pemeriksaan Swab Tenggorokan pertama 
yang hasilnya mereka semua Terkonfirmasi “Negatif” sedangkan untuk hasil pemeriksaan 
swab  kedua  hasilnya diperoleh pada hari ini  untuk yang bersangkutan dinyatakan 
Terkonfirmasi “Positif”  sedangkan ibu dan adiknya Terkonfirmasi “Negatif”.  
Sejauh ini kondisi yang bersangkutan dalam keadaan stabil dan  tidak merasakan adanya 
gangguan kesehatan yang berarti, serta saat ini telah ditempatkan di ruang perawatan 
isolasi/karantina di rumah sakit rujukan RSKI Covid-19 Galang Kota Batam. 
 

Sesuai dengan hasil penyelidikan epidemiologi yang terus dilakukan hingga saat ini 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 ataupun kasus baru yang terjadi baik dari transmisi lokal maupun impor. Hal ini 
mengingat masih banyak ditemui masyarakat yang belum sepenuhnya mematuhi protokol dan 
himbauan dari Pemerintah guna menekan laju pertumbuhan kasus penyakit Covid-19. 
 
Selanjutnya diingatkan dan dihimbau kembali kepada seluruh masyarakat Kota Batam guna 
kemaslahatan bersama agar tetap mengikuti anjuran Pemerintah untuk menjaga jarak, senantiasa 
mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, tetap dirumah saja, mengenakan 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. 
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