
1.181 Warga Divaksin Covid-19
Mulai dari Lansia hingga 

Pelaku Ekonomi
KARA WANG, RAKA Pol res

Karawang menyelenggarakan 
vaksinasi masal di lapangan 
apel M apolres Karawang, 
Selasa (8/6). Vaksinasi tersebut 
dilaksanakan dalam  rangka 
akselerasi percepatan  dan 
mendukung kebijakan program 
vaksin dari pemerintah menuju

Indonesia Tangguh.
Kapolres Karawang AKBP 

RamaSamtama Putra menu- 
turkan, kegiatan vaksinasi yang 
diselenggarakan di Mapolres 
ini bertu juan  un tuk  m en- 
dukung kebijakan pemerintah 
agar cakupan  vaksin lebih 
maksimal menuju Indonesia

Tangguh. Pihaknya m enar- 
getkan 1.000 orang  warga
Karawang. Yang menjadi pri- 
oritas untuk pemberian dosis 
vaksin diantaranya pelayanan 
publik kemudian lansia, dan 
juga pelaku ekonomi. "Dari 
target 1.000 yang divaksin, 
ternyata melebihi target dan 
m e n c a p a i 1.181 w arga  
Karawang m endapat vaksin 
oleh kami, dari berbagai dae- 
rah di tiap-tiap desa m aupun

kecamatan yang ada di Kabu- 
paten Karawang telah diberi- 
kan suntik vaksin. Rencanan- 
ya hanya satu  hari ini aja," 
tuturnya.

R a m a  m e n g a t a k a n ,  
masyarakat yang mengikuti 
vakainasi ini sudah terlebih 
dahulu mengisi kuisioneryang 
tidak akan ada tumpang tindih 
data  dengan  yang ada di 
puskesmas. Pihaknya mern- 
berikan  vaksin  te rh ad ap

warga yang tidak terdata atau 
terdaftar sebagai penerim a 
vaksin di puskesmas. "Artinya, 
pem berian vaksin ini tentu- 
nya tidak akan tumpang tindih. 
Seperti para petugas lingkun- 
gan masyarakat (I.inmas) atau 
hansip  sebagai salab satu 
prioritas kita, akan diberikan 
vaksin yang diselenggarakan 
secara m assal oleh Polres 
Karawang," ujarnya.

U n t u k  m e k a n i s m e

pemberian vaksin, kata Rama, 
pihaknya melibatkan polsek- 
polsek jajaran untuk membawa 
warganya guna diberikan dosis 
vaksin  di lap an g an  apel 
Mapolres Karawang. "Polsek- 
polsek kita kerahkan untuk 
m em baw a w arganya yang 
menjadi prioristas mendapat 
dosis vaksin. Satu polsek ada 
yang membawa 20 hingga 80 
w arganya, sesuai den g an  
p rio rita s  yang  tad i saya

sebutkan," paparnya.
Rama menambahkan, Polres 

Karawang mendapat droping 
vaksin dari Polda Jabar dan 
Mabes Polri sebanyak 1.700 
vaksin. "Kita m endapatkan 
dosis vaksin hampir 1.700, dan 
ini sudah  kita m ulai dari 
beberapa hari lalu. Diantaranya 
terhadap keluarga besar Polri 
maupun purnawirawan Polri, 
sudah kita berikan dosis vaksin 
ya,” pungkasnya. (nee)


