
 

 

 

 

 

 

Pada hari ini Jum’at, 01 Mei 2020, Jam. 15,00 WIB kembali disampaikan perkembangan kasus 
COVID-19 di Kota Batam seiring bertambahnya pasien terkonfirmasi positif yang sembuh 
dalam perawatan di rumah sakit. Disampaikan hasil pemeriksaan swab  yang baru diterima 
dari BTKLPP Batam sebagai berikut : 

1. Pasien adalah seorang perempuan bernama Drg. Fitry, usia 38 Tahun,  merupakan ASN yang 
bertugas selaku dokter gigi di Puskesmas Batu Aji Kota Batam, yang beralamat di 
Perumahan Taman Lestari Blok. C.14 No. 1 Kelurahan Kibing Kecamatan Batu Aji Kota 
Batam. Yang bersangkutan merupakan Terkonfirmasi positif Kasus “16” Kota Batam, dan 
telah dirawat di RSBP Batam sebagai PDP sejak tanggal 15 April 2020. Adapun kronologis 
riwayat perjalanan penyakitnya sebagai berikut : 

1) Tanggal 11 April  2020 dilakukan pemeriksaan swab pertama  di Puskesmas Batu Aji 
tempatnya bertugas bersama dengan rekan sejawatnya yang lain. Pada tanggal  15 April 
2020 diterima hasil pemeriksaan swabnya dengan kesimpulan terkonfirmasi “positif” 
sehingga yang bersangkutan ditetapkan sebagai pasien kasus nomor “16” Covid-19 
Kota Batam. 

2) Dengan kondisi demikian  pada tanggal 15 April 2020 yang bersangkutan di rujuk ke RS 
BP Batam untuk dilakukan perawatan di ruang isolasi guna penanganan medis lebih 
lanjut. Pada keesokan harinya tanggal 16 April 2020 dilakukan pemeriksaan swab yang 
kedua yang hasilnya diketahui pada tanggal  21 April 2020 dengan kesimpulan 
pemeriksaannya dinyatakan  “negatif pertama”. 

3) Selanjutnya pada tanggal 25 April 2020 kembali dilakukan pemeriksaan swab untuk yang  
ketiga kali dan hasilnya baru diterima dan diketahui pada hari ini tanggal 30 April 2020, 
jam. 14.00 WIB, dengan kesimpulan pemeriksaannya dinyatakan terkonfirmasi  “negatif 
kedua”.  

 
Dengan demikian berdasarkan catatan penanganan perawatan dan hasil laboratorium swab  
yang disampaikan oleh Laboratorium BTKLPP Batam tersebut,  maka oleh Tim Medis yang 
menanganinya dinyatakan sembuh dari Covid-19  dan diperbolehkan pulang dari rumah 
sakit.  
Saat ini kondisi yang bersangkutan semua dalam keadaan sehat dan stabil serta  dalam 
persiapan untuk kembali ketempat tinggalnya guna melaksanakan self isolatian/karantina 
mandiri dirumahnya selama 14 hari.  Demikian Press release ini disampaikan untuk dapat 
dimaklumi. 
 

GUGUS TUGAS COVID-19 

        KOTA BATAM 

             Ketua 

                 Dto 

 

  H. MUHAMMAD RUDI 

Tentang Pasien Dalam Pengawasan (PDP) Terkonfirmasi Positif  

dan dinyatakan Sembuh Dari Perawatan Rumah Sakit Kota Batam 

1 MEI 2020 

 


