
CERIA: Anak-anak SDN Cikampek Barat tampak antusias dan ceria saat mengikuti vaksinasi di halaman sekolah, kemarin.

Anak Kurang Sehat Jangan Divaksin
K O T A B A R U ,  R AK A -

Meningkatkan kualitas kes- 
ehatan anak, siswa-siswi 
SDN Cikampek Barat 2 an
tusias mengikuti kegiatan 
vaksin yang berlangsung di 
halaman sekolah.

Kepala SDN Cikampek Barat 
2 Ecin Kuraesin mengatakan, 
kemarin inerupakan jadwal 
bagi siswanya untuk mengi

kuti kegiatan vaksin. "Alham- 
dulillah hari in i (kemarin) 
giliran sekolah kitaucapnya 
kepada Radar Karawang, 
Selasa (11/1).

la menambahkan, jumlah 
sisvva SDN Cikampek Barat 
2 sebanyaknOO siswa, namun 
beberapa siswa tidak dapat 
mengikuti karena pennintaan 
orangtua yang inelihat kondisi

kesehatan anaknya. "Kalau 
memang anak sedang tidak 
dalam keadaan sehat, kita 
juga selaku guru tidak 
m e re k o m e n d a s ik a n ,"  
tambahnya.

la mengaku, meski tidak 
secara keseluruhan siswan
ya tidak dapat m engikuti 
vaksinasi, 87% diantaranya 
diperkirakan dapat inengi-

<*>
lacli kita hunt jadwal 

per kolas."

KEPALA SDN 
CIKAMPEK BARAT 2 

ECIN KURAESIN

kuti vaksinasi. Untuk mence- 
gah kerumunan massa, jad
wal vaksin juga dilakukan 
secara bertahap dan mewa- 
jib kan  orangtua un tuk 
melakukan pendampingan 
kepada anak yang mengiku
ti kegiatan vaksin. "Jadi kita 
buat jadwal per kolas, dan 
Alhamdulillah setiap orangtua 
m endam pingi m ula i dari

datang ke sekolah, proses 
vaksinasi sampai pulang dari 
sekolah," akunya.

Ia juga menghimbau ke
pada orangtua siswa apa- 
bila ada gejala yang dira- 
sakan anak setelah melaku
kan vaksin, maka segera 
m e lakukan kom un ikas i 
dengan pihak guru sehing- 
ga dapat merabantu pemer-

iksaan lebih lanjut. "Artin- 
ya k ita  selaku orang tua 
jangan lalai. Tapi melihat 
siswa la in  yang sudah 
melakukam vaksinasi, sejauh 
in i te rliha t baik-baik saja 
dan tidak menimbulkan efek 
buruk. M udah-mudahan 
vaksin in i bisa meningkat
kan kulitas kesehatan anak," 
pungkasnya. (m al)


