
UPDATE COVID-19 RIAU 27 JULI 2020 

 

1. Informasi per hari Senin (27/07) di Provinsi Riau  

terdapat penambahan 4 kasus positif covid-19. Kabar baiknya, 

terdapat penambahan 10 pasien covid-19 yang dinyatakan sembuh. 

a. Total Positif 382 kasus positif (105 dirawat, 266 sehat dan sudah 

dipulangkan dan 11 meninggal dunia). 

b. PDP yang masih dirawat berjumlah 198 pasien, PDP negatif 

covid-19 dan dipulangkan berjumlah 2.230 orang, dan PDP 

meninggal dunia berjumlah 215 orang. Total PDP berjumlah 2.643  

orang. 

c. ODP dalam pemantauan berjumlah 3.835 orang, ODP sudah 

selesai pemantauan berjlumlah 84.273 orang. 

 

2. Rincian penambahan pasien positif covid-19: 

a. Pasien 379 positif covid-19 di Riau adalah Ny. NS (65) 

yang merupakan warga Kota Pekanbaru dan saat ini sudah 

diisolasi dan dirawat di Kota Pekanbaru.  Ny. NS (65) dengan 

riwayat keluhan batuk kering selama 2 bulan. Ny. NS (65) memiliki 

Riwayat perjalanan dari Kota Medan Provinsi Sumatera Utara.   

 

b. Pasien 380 positif covid-19 di Riau adalah Tn. RPP (70) 

yang merupakan warga Kota Pekanbaru dan saat ini sudah 

diisolasi dan dirawat di Kota Pekanbaru. Tn. RPP (70)  merupakan 

suami dari Ny. NS (65). Tn. RPP (70) memiliki Riwayat perjalanan 

dari Kota Medan Provinsi Sumatera Utara.  

 

c. Pasien 381 positif covid-19 di Riau adalah Ny. E (29) 

yang merupakan warga Kota Pekanbaru dan saat ini sudah 

diisolasi dan dirawat di Kota Pekanbaru.  Ny. E (29) merupakan 

kontak erat (teman satu kos) dari pasien positif covid-19 FYP (24). 

 

d. Pasien 382 positif covid-19 di Riau adalah Ny. NE (52) 

yang merupakan warga Kota Pekanbaru dan saat ini sudah 

diisolasi dan dirawat di Kota Pekanbaru. Ny. NE (52) melakukan 

swab mandiri pada tanggal 26 Juli 2020 di salah satu rumah sakit 

di Kota Pekanbaru dengan hasil dinyatakan Positif Covid-19. 



Belum diketahui riwayat penularan dari Ny. NE (52) karena tidak 

memiliki riwayat perjalanan dan Riwayat kontak erat dengan 

pasien positif covid-19.  

 

3. Kabar baik yang kita syukuri adalah penambahan 10 pasien covid-19 

yang dinyatakan sembuh, yaitu: 

a. Ny. MT (44) yang merupakan warga Kota Pekanbaru. 

b. Ny. DS (33) yang merupakan warga Kota Pekanbaru. 

c. Ny. DLM (31) yang merupakan warga Kota Pekanbaru. 

d. Tn. MR (18) yang merupakan warga Kabupaten Siak. 

e. Tn. DSS (35) yang merupakan warga Kabupaten Siak. 

f. Tn. AS (24) yang merupakan warga Kabupaten Siak. 

g. Tn. MA (18) yang merupakan warga Kabupaten Siak. 

h. Tn. N (50) yang merupakan warga Kabupaten Siak. 

i. Tn. SAH (30) yang merupakan warga Kabupaten Pelalawan. 

j. Tn. S (25) yang merupakan warga Kabupaten Kampar. 

 

4. Sampai hari ini, Laboratorium Biomolekuler RSUD Arifin Achmad 

telah memeriksa 20.983 spesimen. 

 

5. Meskipun PSBB sudah berakhir dan pemerintah menerapkan new 

normal (adaptasi kebiasaan baru) menuju masyarakat yang produktif 

dan aman dengan tujuan mempercepat penanganan covid-19 dalam 

aspek kesehatan dan sosial ekonomi, masyarakat dihimbau untuk 

tetap menerapkan protokol kesehatan : 

a. Pakai masker bila keluar rumah dan di tempat kerja. 

b. Selalu Menjaga jarak (Physical Distancing). 

c. Sering mencuci tangan pakai sabun. 

 

6. Terakhir, kami mengimbau kepada masyarakat untuk:  

a. Tetap menjaga kewaspadaan.  

b. Walaupun tidak sakit, belum tentu orang yang kita temui itu negatif 

covid-19 dan tidak menyebarkan virusnya. Maka pilihan yang 

terbaik adalah tetap di rumah dan hindari keramaian  

c. Jaga pola hidup sehat  

d. Makan buah dan sayuran  

e. Berolahraga rutin dan istirahat yang cukup  



f. Konsumsi vitamin yang cukup  

g. Tidak menyebarkan informasi pribadi dari pasien seperti 

nama, alamat, dan keluarganya. Menjaga kerahasiaan data 

pasien merupakan kewajiban kita semua sesuai Pasal 57 UU 36 

Tahun 2009 Tentang Kesehatan.  

h. Mari beri dukungan untuk pasien positif, PDP, ODP, dan 

tenaga medis. Jangan berstigma negative terhadap mereka.  

i. Bila merasakan gejala, periksa diri ke fasilitas 

pelayanan kesehatan terdekat atau hubungi call center 0761-

23810  

j. Tetap berdoa, Insya Allah kita akan melewati semua ini.  

 

Semoga kita tetap sehat dan selalu berada dalam lindungan-Nya. 

Jangan lupa, di rumah aja! 

 

KADISKES PROVINSI RIAU  

 

 

     MIMI YULIANI NAZIR 

Catatan : Data di atas adalah tertanggal  26 Juli 2020.                                                                                                                                                                                                                                                                 


