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Isolasi Mandiri
Lap or Puskesmas

KARAWANG, RAKA -
Dalam beberapa hari terakhir, 
pasien corona banyakyang 
dinyatakan meninggal. Dinas 
K esehatan K abupaten  
Karawang mencatat, tiga hari 
terakhir ada 53 orang yang 
meninggal. Rinciannya, Senin 
(28/6) 17 orang, Selasa (29/6) 
16 orang, dan Rabu (30/6) 
20 orang. Mereka yang 
meninggal bukan hanya di 
rumah sakit, tapi juga pasien 
yang m enjalani isolasi 
mandiri (isoman) di rumah. 
Seperti yang disampaikan 
oleli Bupati Karawang Cellica 
Nurrachadiana, ketika terjadi 
peristiwa pasien isoman 
kondisinya semakin mem 
buruk, m asyarakat bisa 
langsung m enghubungi 
layanan call centre tersebut. 
Kata dia, jangan sampai 
masyarakat tidaktertangani 
hingga meninggal di rumah 
karena keluarganya tidak 
m engetahu i inform asi 
apapun soal penanganan 
covid-19. "Karena sudah ada 
pasien  isom an yang 
meninggal di rumah. Jangan 
sampai terus bertambah.," 
ungkapnya.

Cellica meminta camat untuk 
berkoordinasi dengan RTyang 
tugasnya mengecek jika ada 
warganya melakukan isoman,

RT harus bisa memastikan 
ketersediaan obat obatan 
kepada pihak puskesmas. 
"Camat hams mengakomodir 
tidak hanya sebatas di tingkat 
kepala desa, tapi juga dengan 
RT. Fungsi RT sangatpenting 
karena menjadi garda terdepan 
dalam penanganan pasien 
isoman di wilayahnya masing 
masing,” tandasnya.

Selain itu, Bupati mengin- 
struksikan kecamatan mem- 
bentuk tint khusus pemusal-

aran jenazah, mengingat 
saat ini jumlah pasien men
inggal setiap harinya diatas 
angka 10. "PRKP saat ini 
hanya memiliki dua tim 
saja. Jadi kami sepakat diben- 
tuk tim di kecamatan. Mel- 
atili masyarakat untuk teknis 
p em usalaraan  jenazah 
covid hekerja sama dengan 
MIJI setempat agar proses 
pemakaman sesuai syariat 
islam, bagi yang orang mus- 
lim," ucapnya.

.Seorangnetizen, dyahku- 
sumaningtyas mengatakan, 
tetangganya sudah ada be
berapa yang isoman kemu- 
dian meninggal. "Sudah ada 
beberapa orang yang isoman 
dan akhirnya meninggal 
dunia. Sudah coba ke RS tidak 
dapat ruangan lalu mening
gal di rumah,” katanya.

Lain lagi yang dikatakan 
oleh clajikesya. Dia meminta 
kepada pemerintah untuk 
memberi sanksi tegas kepada

orang yang harus melakukan 
isolasi mandiri, namun malah 
keluyuran ke luar rumah. 
"Mohon beri sanksi tegas bagi 
yang sedang isoman tapi 
masih nekat keiuar rumah, 
jalan-jalan keliling komplek 
walaupun pakai masker. RT 
dan RW juga wajib infokan 
ke warga bila ada yang sedang 
isoman, supaya semua warga 
di lingkungan RT dan RW 
tersebut tabu dan lebih 
waspada,” katanya. (psn/in)


