
850 Vial Vaksin AstraZeneca Tiba

DIJAGA KETAT: Sejum lah  an g g o ta  kepolisian  m en jaga k e ta t pengirim an vaksin  A straZ eneca yang baru  tiba  di D inas K esehatan  K abupaten  K araw ang, kem arin.

KARAWANG, RAKA - Se-
banyak 850 vial AstraZeneca 
akhirnya tiba di Dinas Keseha
tan Kabupaten Karawang, 
kemarin. Pengiriman vaksin 
melalui PT Pos Log itu sampai 
di Karawang pukul 10.20 di 
Jalan Parahyangan, Kelurahan 
Adiarsa Barat, Kecamatan 
Karawang Barat, dijaga ketat 
oleh kepolisian. Tidak kurang 
dua regu polisi lalu lintas, 
satu unit intelkam Polres 
Karawang, satu regu dalmas 
dan satu unit intelkam Polsek 
Karawang Kota.

Bupati Karawang Cellica 
Nurrachadiana menginstruk- 
sikan para kepala OPD seba- 
gai koordinator pelaksanaan 
vaksinasi, dan penyaluran 
bantuan sosial di tiap kecama
tan untuk melaksanakan tugas 
baru, setelah capaian program 
vaksinasi keluarga sukses ber- 
jalan dengan hasil maksimal. 
"Dengan adanya program 
vaksinasi keluarga kemarin, 
m em buk tikan  an tu s ias  
masyarakat sangat tinggi. Dan 
ini juga sebagai bahan evalu- 
asi, bahwasannya kita harus 
mendekatkan fasilitas keseha
tan kepada m asyarakat,” 
ucapnya.

Bupati menegaskan program

vaksinasi keluarga harus terus 
berjalan. Pasalnya Kementerian 
Kesehatan kembali akan 
mengirimkan vaksin untuk 
Kabupaten Karawang, meski 
dengan jumlah yang berbeda. 
“Kabarnya kita akan dikirim 
100 ribu dosis vaksin. Kalau

ini bisa berjalan dengan 100 
ribu dosis. Di Februari 
m endatang sesuai prediksi 
herd immunity, kita bisa 
menentukan kebijakan sendiri, 
semisal membuka sekolah 
tatap muka atau program 
program kedinasan yang lain

bisa berjalan," tandasnya.
Oleh karena itu, lanjut Cellica, 

ia menugaskan kepala OPD 
untuk menghitung secara real 
data Praktek Bidan Mandiri 
(PBM) termasuk juga bidan 
desa yang dipunya Puskesmas. 
“Ketika mendapati ada bidan

yang memiliki tempat kurang 
representatif, bidan tersebut 
bisa menyatu dengan praktek 
bidan yang lain. Selanjutnya, 
setelah dihitung, jumlah itu 
akan menjadi acuan kebijakan 
Pemkab dalam pem berian 
insentif,” jelasnya. (trb/psn)


