


JAKARTA– Dompet Dhuafa (DD) konsens dalam upaya meminimalisir penyebaran virus covid-19. Sejak awal pandemi corona
masuk ke Indonesia, Dompet Dhuafa membentuk Crisis Center Cegah Tangkal Corona (CCCTC) Dompet Dhuafa. Pemasangan
disinfection chamber (body chamber) gratis di berbagai area publik, merupakan salah satu program sebagai upaya untuk
menangkal penyebaran viruscorona.

"Bilik Cekal (Cegah Tangkal) Corona Dompet Dhuafa menggunakan cairan antiseptik yang aman untuk tubuh manusia dan
sudah sesuai dengan anjuran tenaga kesehatan dan farmakolog, bukan cairan yang biasa dipakai untuk menyemprot fasilitas
umum", ujar drg. Imam Rulyawan MARS.,sebagai DirekturEksekutif DompetDhuafa.

Dari target 1000 Bilik Cekal (Cegah Tangkal) Corona yang akan didistribusikan, sampai saat ini Dompet Dhuafa sudah masang
63 Disinfection Chamber di berbagai lokasi yang dibutuhkan seperti 44 Rumah Sakit dan Fasilitas Kesehatan, 4 Fasilitas
Pendidikan, 10 Kantor Pelayanan Publik, 4 Fasilitas Umum dan 1 di stasiunMRT.

Ketua Crisis Center Cegah Tangkal Corona (CCCTC) dr. Yeni Purnamasari, MKM, penggunaan disinfection chamber merupakan
salah satu upaya mengurangi kontaminasi virus dan bakteri yang menempel di permukaan pakaian atau benda, dengan cairan
antiseptic yang aman dan konsentrasi yang sesuai dengan anjuran produk masing-masing. Dalam pemakaiannya perlu edukasi
secara jelas dan tepat terkait dengan lama pemakaian, paparan tidak langsung terhadap mata dan tidak ditelan. “Upaya ini
tidak meninggalkan metode pencegahan transmisi penularan virus yang dapat melalui droplets dan menempel di pemukaan
benda dengan upaya cuci tangan dengan air mengalir dan sabun atau hand sanitizer disetiap waktu yang dianjurkan untuk
cuci tangan,”jelasnya.

dr Yeni memaparkan, komposisi bahan cairan antiseptic yang dipergunakan sebagai cairan pada Disinfection Chamber Dompet
Dhuafa berupa berupa antiseptic, yaitu chloroxylenol (4,8 %) dengan pengenceran 25 ml per 1 liter air atau benzalkonium
klorida (1,1856 %)dengan pengenceran 45 ml per 1 liter air.

Bilik Disinfeksi DD dibuat oleh Disaster Management Center (DMC) Dompet Dhuafa dengan banyak UMKM, yang saat ini
terdampak langsung karena lesunya ekonomi. “Bilik ini tidak dijual dan tidak dikomersialkan, tetapi di pasang secara gratis di
area publik dan fasiltias layanan publik,” ujar drg. Imam Rulyawan. Dompet Dhuafa membangun bilik-bilik disinfeksi tersebut
menggunakan dana kemanusiaan hasil donasi masyarakat dan lembaga yang peduli pada penanggulangan covid-19 dan
masalah kemanusiaan lainnya.
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Berikut perkembangan kasus Coronavirus Disease (COVID-19), 
menggunakan sumber data WHO
(update data: 6 April 2020, 15:45 GMT+7)

1. Situasi Global

• Total kasus 1.174.855 kasus dengan 64.471 kematian (CFR 5,48%) di 209
Negara/Wilayah

• Daftar negara terjangkit COVID-19 dapat berubah setiap harinya
mengikuti perkembangan data dan informasi yang didapatkan di
Situation Report WHO.

2. Situasi Indonesia

Wilayah Terjangkit

Wilayah Indonesia yang sudah melaporkan kasus konfirmasi* :

Sumatera Utara, Riau, Kepulauan Riau, Lampung, DKI Jakarta, Banten (Kab.
Tangerang, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan), Jawa Barat (Kab.
Bekasi, Kota Bekasi, Depok, Cirebon, Bandung, Purwakarta), Jawa Tengah
(Semarang, Solo, Magelang), DI Yogyakarta (Sleman), Jawa Timur, Bali,
Kalimantan Barat (Pontianak, Singkawang), Kalimantan Timur, dan Sulawesi
Utara (Manado).

Wilayah Indonesia dengan transmisi lokal** :

DKI Jakarta, Banten (Kab. Tangerang, Kota Tangerang), Jawa Barat (Kab.
Bekasi, Kota Bekasi, Depok), dan Jawa Tengah (Solo).

369
+60 kasus

192
7,7% dari terkonfirmasi

2.491
+218 kasus

2.090
83,9% dari terkonfirmasi

209
8,4% dari terkonfirmasi

Rujukan Data 6 April 2020 Pukul 18.00
• Situation Report WHO.
• http://covid19.bnpb.go.id/

http://covid19.bnpb.go.id/
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200403-sitrep-74-covid-19-mp.pdf?sfvrsn=4e043d03_12
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200405-sitrep-76-covid-19.pdf?sfvrsn=6ecf0977_2
http://covid19.bnpb.go.id/
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Rekening Donasi Infak:

An. Yayasan Dompet Dhuafa Republika

Setiap donasimu turut berarti untuk turut mencegah penyebaran Covid-19 melalui
disinfeksi sekolah, rumah sakit, rumah ibadah dan fasilitas umum lainnya.

Rekening Donasi Wakaf:

An. Yayasan Dompet Dhuafa Republika

Syariah


