Dalam Sepekan Depok, Bekasi dan bandung Tercatat Lebih dari Seribu Kasus Positif Covid

Realitarakyat.com – Kota Depok, Kabupaten dan Kota Bekasi, serta Kabupaten dan Kota Bandung
menjadi lima daerah dengan pertambahan kasus positif virus corona (Covid-19) terbanyak di Jawa
Barat.
Lima daerah itu mencatatkan seribu kasus baru lebih dalam sepekan terakhir, bahkan Kota Depok
menyentuh 2 ribu kasus.
Berdasarkan keterangan Pusat Informasi dan Koordinasi Covid-19 Pemerintah Provinsi Jawa Barat
(Pikobar), Kota Depok menempati urutan pertama penambahan kasus. Kasus Covid-19 baru di Depok
mencapai 2.426 kasus dalam kurun periode 14-20 Juni 2021.
Pada kurun waktu yang sama, Kabupaten Bekasi menempati urutan kedua dengan 1.861 kasus dalam
sepekan. Dilanjutkan Kota Bekasi 1.275 kasus, Kota Bandung 1.210 kasus, dan Kabupaten Bandung
1.077 kasus dalam sepekan terakhir.
Jumlah penambahan kasus di atas seribu itu terjadi selama dua pekan terakhir. Namun, pada pekan
lalu atau periode 7-13 Juni 2021 daerah yang mencetak seribu kasus hanya dua, yakni Kota Depok
dan Kota Bekasi. Sementara pekan-pekan sebelumnya penambahan kasus per daerah relatif di bawah
seribu kasus per pekan.
Lebih lanjut, masih mengutip Pikobar. Pada sepekan terakhir, Kabupaten Bandung menjadi daerah
dengan jumlah kematian tertinggi. Terdapat 61 orang yang meninggal dunia karena Covid-19 di
Bandung selama 14-20 Juni.
Kabupaten Indramayu menempati urutan kedua dengan 30 kematian. Lalu ada Kabupaten
Pangandaran dengan 17 kematian, Kota Tasikmalaya 13 kematian, dan Kota Bekasi 11 kematian
dalam sepekan. Sementara lainnya di bawah 10 kasus.
Dalam urusan kasus sembuh covid-19, Kota Bogor menempati urutan teratas. Sebanyak 1.084 warga
Kota dinyatakan sembuh dari Covid-19 sepekan terakhir.
Daerah lainnya yang menduduki lima daerah menyumbang kasus sembuh terbanyak adalah Kota
Tasikmalaya dengan 721 orang sembuh, Kota Bekasi dengan 908 orang sembuh, Kabupaten
Karawang dengan 698 orang sembuh, dan Kabupaten Bandung Barat dengan 647 orang sembuh.
Sementara untuk perkembangan sebaran kasus covid-19 secara keseluruhan di Jabar, Pikobar
mencatat per Selasa (22/6) Pukul 08.00 WIB terjadi penambahan kasus covid-19 baru di Jabar
sebanyak 2.719 orang. Sementara untuk kasus sembuh terdapat penambahan sebanyak 1.245 kasus,
dan 28 kasus meninggal baru.
Sehingga secara kumulatif, sebanyak 347.287 orang di Jabar dinyatakan positif terinfeksi virus
corona.
Dari jumlah itu sebanyak 312.448 orang dinyatakan pulih, 30.202 orang menjalani perawatan di
rumah sakit dan isolasi mandiri, sementara 4.637 lainnya meninggal dunia.(Din)

