
Perdana, 404 Calon Haji Berangkat
Ada yang Menanti 14 Tahun Tanda-tanda Heat Stroke

KARAWANG, KAKA -Setelah 
menunggu dua tahun karma 
pandemJ Covid 19, akhirnyn 
hari yang dlnantl-nanti para 
jamaah Itajl kabupaten Kai 

■ twang III* i juga kci11.iiin, sc 
hanyak 404 nrang yang tardaii 
ar si'bagai calon haji kloter 5 
akhirnya herangkat kc Uinah 
Suci sotelah sebelumnya diinap- 
kan dulu di a.srama haji Bokasl.

Herd.isarkan pantauun Ra
dar karawang di lapongan, 
sejak pagi sekitar pukul 09.00, 
lull yang akan mengangkut 
para janiaah haji sudah siap 
di area perkantoran I’etner- 
intah Kahupaten karawang. 
Arak-arakan pengunlaru calon 
haji sudah mulai tcrlihat sole 
pas Zuhur atau sekitar pukul 
12.30. Agar lidak menumpuk

di area perkautoran pemkah. 
para pengantar diarahkan 
niemarkirkan kendaraan- 
nya di lapaugan Rodim 
000 1 Karawang, area Is 
lumic Center karawang 
dan Stadiou Singaperhang 
sa. Sedangkan titik pem 
herangkatan disterilkan.

► Baca Perdana...Hal 10

Corona Hingga Heat Stroke Mengintai
IAM/VAII i alon haji (J( A I) tahun 

2022 diwajihkau menyertakan 
tes P( R negatif72 jam seheli mi
keherangkatan. Apahila liasil les

kchwangkaUiunvahisatcriuudu 
Kepala Biro I lumas. Data, dan 
Informasl Setjen kemenag 
Aklimad l au/in mengatakan,

(linyatokaii posit I f , maka Covid 19 memang maslh

memhayangl jamaah. Meskipun 
poteiisinya sudah reuilah, jamaah 
tidakholeh lengah.

► Baca Corona...Hal 10

Heat Exhausted
Kondisl ini btasanyt ditandai denflan rasa r.aklt kepala. koringal yang beriobihan, kulit terldiat 
pucat, lomhnb dan torasa dingin. mual, fialai cepal, dan nyerl pada otot Kondisl ini biasanyt 
masih bisa diatasl denflan cure memlnum air yang cukup, mnnggantl aMktroilt yang hilang. 
menyemprot tubuh dengan air dan beristirahat sekurang kurangnya 30 menit.
Serangan Panas
Kondisl ini merupakan kondlsi yang paling bahaya dan berat pada tubuh, dan diakibalkan oleh 
cuaca panas Penyebab dari adanya heat stroke adalah karena tubuh lidak bisa mengontrol 
suhu badan Tefjadi poningkatan suhu badan dengan cepat hingga mencapai 41 deraiat celcius 
detain kurnn waktu 10-15 monit, dan lubuh sudah tidak dapat lagi mongoluarkan kenngat.

Gejala Serangan Panas
• Poningkatan suhu tublih hingga suhu • Mual dan muntah

40 doraint Celsius atau loblh • Kelernahan olot dan krarn
• Pitting • Juniung hordohar kencang
• Sakil kepula • Paruhahan pertlaku. seperti kobingungan,
• Kulit memeroh dan mengorlng llnglung. gelisah, dan cepat marah
• lidak borkeringat walau suhu lubuh • Kejang

sodan«j imijgi • Pfngaan


