
VAKSIN COVID-19: Anak-anak divaksin Covid-19. Di wilayah Kecamatan Karawang Barat ada 21 ribu anak yang bakal menjadi sasaran vaksin. Diharapkan semuanya dapat divaksin 100 persen.
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kepala sekolah di Kecamatan 
Karawang Barat dikumpulkan 
untuk membahas vaksin anak 
usia 6-11 tahun. Ada 21 ribu 
anak yang menjadi sasaran 
vaksin dan diharapkan semuan
ya dapat tercapai.

Camat Karawang Barat, Hj. 
Lasmi Ningrum menuturkan, 
pihaknya sengaja mengundang 
seluruh kepala sekolah yang 
berada di wilayah Kecamatan 
Karawang Barat untuk mem- 
bantu koordinasi antara pihak 
sekolah dengan puskesmas

agar bisa bersinergis dalam 
pelaksanaan vaksinasi. "Bu- 
pati berharap dalam waktu dua 
pekan sampai dengan tanggal 
21 Januari, capaian vaksinasi 
bagi anak sekolah di usia 6-11 
tahun itu bisa 100 persen," 
terangnya, baru-baru ini.

Diteruskannya, sebanyak 
50 sekolah dasar yang m en
jadi target dari pihak pusk
esmas dalam memberikan 
vaksinasi Covid-19, bagi anak
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dari 50 sekolah dasar 
dan itu heltmi Ml yu.”

CAMAT KARAWANG BARAT 
HJ. LASMI NINGRUM

usia 6-11 tahun di wilayahn- 
ya. "Target ada di 21 ribu 
sekian di Karawang Barat 
untuk siswa dari 50 sekolah 
dasar dan itu belum MI ya, 
kemudian juga belum ke anak 
PAUD dan TK ya berapa, ser- 
ta  anak SMP mungkin ada 
yang beberapa. Jadi 21 ribu 
itu hanya ada di SD," ujarnya.

Ia mengajak para orang tua 
untuk mau membawa anak- 
nya datang ke sekolah untuk

diberikan vaksin. "Harapan 
kami tentunya orang tua mu
rid ini bisa mengerti dan faham 
kenapa pemerintah member
ikan atau mewajibkan warga 
negera Indonesia seluruhnya 
untuk di vaksin, karena sampai 
saat ini pandemi masih ada di 
Indonesia, demikian juga di 
Kabupaten Karawang, salah 
satu upaya yakni ikhtiar sehat 
di tengah pandemi ini adalah 
salah satunya dengan vaksi

nasi," terangnya.
Lasmi berharap, orangtua 

siswa mengajak anaknya untuk 
divaksin. "Jadi mohon kepada 
orang tua siswa di usia anak 
sekolah 6-11 tahun silahkan 
datang ke sekolah sesuai den
gan jadwal yang sudah diber
ikan oleh puskesmas untuk 
pelaksanaan vaksinasi. Ajak 
anak ke sekolah, izinkan anak 
untuk di vaksin agar sehat,” 
pungkasnya. (dis)


