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Peranan Matematika dalam Menangani Penyebaran Covid-19

 

Hello Gaiss Kembali lagi nih di Informasi Matematikabare. Kali ini, kita akan

membahas tentang pandemi Covid-19 atau sering disebut Virus Corona.

Pembahasan ini tentunya berhubungan dengan peran matematika. Matematika

merupakan salah satu bidang ilmu penting guna memprediksi penyebaran virus

corona di seluruh dunia sehingga mempermudah upaya penanganannya. Salah

satu penelitian tentang virus ini telah dilakukan oleh lima peneliti dari Harvard

T.H. Chan School of Public Health, Harvard University.   Model penelitian yang

digunakan berupa Model Regresi Poisson dengan menghitung jumlah kasus

Covid-19 yang terkonfirmasi di luar daratan China terhadap jumlah penumpang

penerbangan internasional langsung dari Bandara Wuhan ke negara lain. Model

Regresi Poisson menyatakan peluang jumlah peristiwa yang terjadi pada periode

waktu tertentu dengan syarat apabila rata-rata kejadian tersebut diketahui dan

dalam waktu yang saling bebas sejak kejadian terakhir.  Penanganan penyebaran

Covid-19 juga dilakukan oleh Universitas Negari Yogyakarta yaitu dengan

melakukan Work Form Home. Bapak Rektor juga mengeluarkan Surat Edaran

dan Instruksi terkait wabah virus Corona, bahkan UNY juga membentuk Covid-19

Crisis Center (C3) sebagai pusat layanan informasi covid-19. Untuk meminimalisasi

penularan Covid -19, C3 membuat kerjasama dengan rumah sakit rujukan yang

ditunjuk di DIY 

 

Referensi: 

https://www.kompasiana.com/neno1069/5e7b9001097f36032728b482/covid-19-

dan-pentingnya-penelitian-matematika?page=all#section2

https://www.uny.ac.id/berita/hadapi-covid-19-uny-bentuk-covid19-crisis-center
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DI RUMAH AJA

 

Akhir tahun 2019 lalu, dunia dihebohkan dengan teridentifikasinya virus baru

bernama Corona Virus yang saat ini disebut dengan COVID-19. Wabah penyakit

ini telah menyebar ke berbagai penjuru dunia. COVID-19 adalah penyakit yang

menyerang saluran pernapasan. 

Presiden Joko Widodo untuk berulang kali menyampaikan imbauan kepada

masyarakat agar untuk sementara waktu belajar, bekerja, dan beribadah di

rumah guna menekan risiko penyebaran virus corona penyebab COVID-19. Cara

yang tepat untuk membantu pemerintah saat ini dalam melawan pendemi

corona adalah dengan dirumah aja. Dirumah aja dulu merupakan bagian dari

sosial distancing agar masyarakat untuk sementara waktu untuk stay at home.

Anjuran Work From Home merupakan cara paling tepat dalam menyikapi

segala aktivas saat ini ,Kemajuan tekhnologi informasi mendukung seseorang

untuk bekerja secara daring. Kalangan pelajar pun dapat menggunakan waktu

luang untuk memperkaya diri dengan berbagai ilmu yang dapat diakses

melalui internet seperti mengunduh buku elektronik (e-book), majalah, berita

yang meyediakan informasi terkait perkembangan situasi diluar. Mengajak

teman-teman yang masih ngotot untuk berkegiatan diluar agar melakukan

karantina mandiri dirumah. Dirumah aja dulu bukan berarti hanya makan,

tidur, main game, Tidur dan makan lagi tanpa melakukan sesuatu yang

berguna yaa.

Menurut WHO, COVID-19 menular dari orang ke orang melalui percikan cairan

dari hidung atau mulut penderita yang batuk atau buang nafas. Percikan cairan

ini bisa mengenai benda-benda di sekitar orang yang batuk. Orang lain yang

menyentuh benda itu kemudian menyentuh mata, hidung, atau mulut bisa

tertular penyakit tersebut. Orang juga bisa tertular COVID-19 kalau menghirup

percikan cairan dari penderita yang batuk atau buang nafas.

Covid-19 yang disebabkan virus corona punya dua gejala utama, yakni demam

dan batuk kering. Namun yang seperti apa dan bagaimana membedakannya

dengan flu biasa? Gejala pertama Covid-19 adalah demam tinggi di atas 37,8

derajat Celsius. Jika tidak ada termometer, cara mengetahuinya adalah dengan

menyentuh punggung dan dada yang akan terasa panas. Gejala utama kedua

adalah batuk kering terus-menerus yang tanpa diawali penyebab lain seperti

tersedak atau karena merokok.

Jika teman-teman merasakan dua gejala tersebut, segera hubungi dokter atau

petugas kesehatan terdekat danpraktikkan karantina mandiri.

Tapi, jika teman-teman mengalami bersin-bersin, pilek dan sakit kepala, bisa jadi

kalian sedang menderita flu dan kemungkinan besar bukan Covid-19.
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Mendatar :

2. Hubungan kedekatan

4. Negara di kawasan Asia Tenggara yang

memiliki warna bendera yang sama jika dibolak-balik.

6. Pendidikan

8. Susah ditemukan

10. Peran, kontribusi

12. Gagasan baru

14. Kerja paksa (belanda)

16. Akal,pikiran

18. Waktu, masa, ketika

20. Tujuan, rencana, konsep

22. Tidak terbatas, sepenuhnya

Menurun :

1.Tidak dalam

3. Catatan, buletin, siaran

5. Bapak Filsafat

7. Kering,gersang

9. Pengulangan bunyi

11. Cerita lucu, menarik

13. Mata uang negara penghasil  minyak

terbesar di dunia

15. Menulis program

17. Gembira, suka cita

19. Strategi, langkah, cara

21. Cukup umur, dewasa

23. Naskah berupa kata-kata

Jawaban dikirim ke  087708348989

2 pemenang pertama berhak

mendapatkan hadiah
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Sumber : tahilalats

"Bumi cukup untuk memenuhi

kebutuhan setiap orang,

tetapi bumi tidak cukup

untuk memenuhi

ketamakan setiap orang."

 

- -  Mahatma Gandhi  - -


