Satgas: Kasus Positif Covid-19 di
Depok Didominasi Usia Produktif

Realitarakyat.com – Satgas Penanganan Covid-19 Kota Depok menyampaikan bahwa
sebaran kasus Covid-19 yang ditemukan hari ini, Sabtu (19/6/2021), didominasi
kalangan usia muda dan kelompok usia produktif.
Bahkan, jumlah kasus positif Covid-19 pada balita hari ini di Depok menyamai
lansia (60 tahun lebih), dengan 37 kasus.
“Usia anak lebih banyak terpapar dari orangtua yang beraktivitas,” ungkap juru
bicara Satgas Penanganan Covid-19 Kota Depok, Dadang Wihana, Sabtu.
Dalam data yang disampaikan oleh Dadang, selain 37 balita dan lansia, ada 104
kasus positif Covid-19 ditemukan pada usia 6-19 tahun. Jumlah ini sama dengan
temuan kasus pada kelompok usia 30-39 tahun.
Masing-masing dari kedua kelompok usia ini jadi penyumbang terbesar dari 532
kasus Covid-19 di Depok yang ditemukan pada hari ini.
“Terdapat aktivitas anak/remaja yang berkerumun di tempat-tempat tertentu dan
mengabaikan protokol kesehatan,” ujar dia.
Selain itu, 94 kasus positif Covid-19 hari ini di Depok ditemukan pada kelompok
usia 20-29; 82 kasus pada usia 40-49 tahun; dan 74 kasus pada usia 50-59 tahun.
“(Dominasi temuan kasus Covid-19) pada usia produktif menunjukkan bahwa
mobilitas penduduk memengaruhi jumlah kasus,” kata Dadang.

“Mobilitas penduduk tinggi biasanya tidak dibarengi dengan protokol kesehatan
yang ketat, sehingga berdampak pada penularan dan akhirnya terjadi peningkatan
kasus,” imbuhnya.
Sebanyak 532 kasus baru Covid-19 di Depok pada hari ini merupakan rekor
tertinggi kedua sepanjang pandemi.
Sebelumnya, Depok pernah mengalami lonjakan yang lebih tinggi pada 3 Februari
2021 dengan 543 kasus baru Covid-19 dalam sehari.
Seperti di banyak wilayah lain, kasus Covid-19 di Depok meningkat pesat.
Depok sempat mengalami titik terendah jumlah pasien Covid-19 selama 9 bulan
terakhir, yakni pada 19 Mei 2021 silam dengan jumlah 978 pasien di hari itu.
Namun, per hari ini, jumlah pasien Covid-19 di Depok telah berlipat ganda
menjadi 3.652 orang.
Tak pelak, kapasitas isolasi pasien Covid-19 di rumah-rumah sakit di Depok
semakin berkurang, dengan keterisian telah mencapai kisaran 80-an persen. (ndi)

