
 

 

 

PRESS RELEASE 

Bupati Kutai Kartanegara 

Mengenai Kasus COVID - 19 di Kutai Kartanegara 

Tenggarong, 27 Mei 2020 

 

 Pada hari ini, Rabu, 27 Mei 2020 Saya akan 

menyampaikan penambahan kasus sembuh dari COVID-

19 di Kutai Kartanegara. Jumlah yang akan saya 

umumkan sebanyak 4 (empat) kasus sembuh, dengan 

rincian sebagai berikut : 

1. KK-6, usia 38 tahun, jenis kelamin laki-laki, dari 

Kecamatan Tenggarong. Dinyatakan sembuh setelah 

hasil swab tenggorok negatif selama 2 kali berturut-

turut. KK-6 merupkan pelaku perjalanan dari Gowa 

dan telah menjalani masa perawatan dan isolasi 

selama  34 hari. 

2. KK-31, usia 33 tahun, jenis kelamin laki-laki, dari 

Kecamatan Muara Badak. Dinyatakan sembuh setelah 

hasil swab tenggorok negatif selama 2 kali berturut-

turut.  KK-31 merupakan pelaku perjalanan dari Gowa 

dan telah menjalani masa perawatan dan isolasi 

selama  24 hari. 

3. KK-34, usia 44 tahun, jenis kelamin laki-laki, dari 

Kecamatan Muara Badak. Dinyatakan sembuh setelah 

hasil swab tenggorok negatif selama 2 kali berturut-

turut. KK-34 merupakan pelaku perjalanan dari Gowa 

dan telah menjalani masa perawatan dan isolasi 

selama  24 hari. 



4. KK-40, usia 58 tahun, jenis kelamin laki-laki, dari 

Kecamatan Kembang Janggut. Dinyatakan sembuh 

setelah hasil swab tenggorok negatif selama 2 kali 

berturut-turut. KK-40 merupakan pelaku perjalanan 

dari Gowa dan telah menjalani masa perawatan dan 

isolasi selama  29 hari. 

 Saya ucapkan selamat kepada semua pasien dan 

keluarga atas kesembuhannya. Tetap lakukan isolasi 

mandiri di rumah selama 14 hari ke depan dan 

menjadi contoh bagi keluarga dan lingkungan 

sekitarnya dalam upaya pencegahan COVID-19 melalui 

penerapan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat ,selalu 

menjaga kebersihan tangan dengan mencuci tangan, 

menjaga jarak fisik, dan selalu menggunakan masker jika 

keluar rumah atau jika bersama orang lain. 

 Hingga hari ini kasus terkonfirmasi positif COVID-19        

di Kutai Kartanegara adalah  46 kasus terdiri dari :                    

17 Orang sedang menjalani perawatan dan                              

29 kasus dinyatakan telah sembuh.  

 Upaya pencegahan dan pemutusan mata rantai 

penularan COVID-19, memerlukan partisipasi dan peran 

kita semua, seluruh elemen masyarakat.  

 Saya mengajak seluruh masyarakat Kutai Kartanegara 

agar dengan penuh kesadaran melakukan upaya 

pencegahan dan pemutusan mata rantai penularan 

COVID-19 melalui upaya : 

a. Gunakan masker jika keluar rumah atau sedang 

bersama orang lain; 

b. Jaga jarak fisik (physical distancing); 

c. Hindari berada dalam kerumunan; 

d. Tidak bepergian keluar daerah dan tidak mudik.  



 Semoga saudara-saudara kita yang telah terkonfirmasi 

positif COVID-19 segera diberi kesembuhan oleh Allah 

SWT dan kasus COVID-19 di Kutai Kartanegara dapat 

kita atasi sebaik-baiknya dan segera turun. 

 

      BUPATI, 

 

 

      Drs. EDI DAMANSYAH, M.Si 

 

 

Disampaikan oleh : 

Kepala Dinas Kesehatan  

Selaku Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19  

Kabupaten Kutai Kartanegara, 

 

 

 

dr. Martina Yulianti, SpPD, FINASIM, M.Kes (MARS) 
Pembina Utama Muda 

NIP. 19710712 200012 2 002 

 

 

  

 


