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ISOLASI: Ruang isolasi disediakan untuk masyarakat yang isolasi mandiri.

KARAWANG, RAKA- Meski 
angka terkonfirmasi Covid-19 
di Kabupaten Karowang masih 
di atas seratusan, namun angka 
kesembuhan mencapai 96 
persen. Masyarakat diminta 
untuk tetap waspada dan 
menerapkan protokol kesehatan.

Bupati Karawang Cellica 
Nurrachadiana mengatakan, 
pelaksanaan Pemberlakuan 
Pem batasan  Kegiatan 
Masyarakat (PPKM) darurat 
efektif menurunkan kasus 
Covid-19 di Karawang. Angka 
kesem buhan tinggi dan 
kematian juga menurun drastis. 
Masyarakat diminta tetap 
disiplin dengan prokes selama 
pandemi Covid-19. "Bulan 
kemarin kasus Covid-19 di

Karawang cukup tinggi, namun 
saat ini mulai menurun 
singnifikan. Angka kematian 
juga turun tajam ya, sekarang 
diangka belasan dibanding 
sebelumnya yang mencapai 
puluhan orang," katanya.

Diteruskannya, pelaksanaan 
PPKM darurat di Karawang 
dinilai efektif menekan kasus 
Covid-19. Oleh karena itu 
masyarakat diminta tetap 
mematuhi aturan yang ada 
agar kasus Covid-19 terus 
m enurun. "Saya minta 
masyarakat tetap bersabar dan 
patuh selama pelaksanaan 
PPKM ini. Apalagi status 
Karawang sudah masuk zona 
orange, kalau menurun terus 
bisa ke zona hijau," ujamya.

Cellica m enam bahkan, 
angka kesembuhan Covid-19 
m encapa i 96%. Dan 
ketersediaan tempat tidur 
di rumah sakit juga sudah 
mencapai 48%. "Sudah mulai 
landai sekarang dan harus 
d ip e r ta h a n k a n  te ru s . 
Tentunya ini kerja semua 
pihak ya,” terangnya.

Pemerintah juga saat ini 
sedang gencar melakukan 
v a k s in a s i C ov id -19 . 
Sebelumnya, Kepala Badan 
Penanggulangan Bencana 
Daerah (BPBD) Karawang 
Yasin Nasrudin mengatakan, 
yang mengikuti vaksin asik 
atau vaksin gratis yang 
diselenggarakan BPBD Jawa 
Barat masih di bawah angka

dua ribu per harinya. "Target 
kita setiap hari dua ribu orang 
yang divaksin, tapi kenyataan 
hari pertama, kedua dan 
ketiga itu kurang dari dua 
ribu orang,” jelasnya.

Kata Yasin, vaksinasi ini bisa 
diikuti oleh masyarakat umum 
dari usia 12 tahun hingga orang 
tua, dan juga bisa diikuti oleh 
masyarakat luar daerah, tapi 
lebih diprioritaskan untuk 
orang asli Karawang. Kemudian 
pihaknya mengaku pendaftaran 
sentra vaksin asik ini hanya 
bisa dilakukan melalui tautan 
http://vaksinasik.id.

"Masyarakat yang mau 
divaksin yang terpenting daftar 
saja dulu melalui online," 
ujamya. (mra/asy)
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