
Untuk Warga
Terpapar
Covid-19

KARAWANG -  Polsek 
Cikampek melaksanakan 
pengecekan ruang isolasi 
untuk warga terpapar Covid 
19 di Dusun Poponcol Rt 
03/01, Desa Dawuan Ten- 
gah, Kecamatan Cikampek,

Kabupaten Karawang, Rabu 
(30/6/21), pukul 10.40 WIB.

Pengecekan oleh Kapolsek 
Cikampek, Kompol Ahmad 
Mulyana, S.H dilakukan 
pengecekan di tempat isola
si mandiri di Dusun Popon
col Rt.03/01, Desa Dawuan 
Tengah, Kecamatan Cikam
pek, Kabupaten Karawang. 
Kegiatan tersebut diikuti 
Sekdes Desa Dawuan Ten
gah (Salmon Mustafa) dan 
Staf Desa

Hasil dalam pengecekan 
tersebut ada beberapa hal 
yang harus diperbaiki dian- 
taranya kamar mandi, agar 
dibuat dengan segera. Tem
pat air minum, 
bantal dan sa- 
rung kasur serta 
selimut, alat pe- 
nyem prot dan 
disinfektan, masker dan 
handsanitizer," Kapolres 
Karawang, AKBP Rama 
Samtama Putra melalui Ka

polsek Cikampek, Kompol 
Ahmad Mulyana.

Kedepan diharapkan tem
pat isolasi mandiri di Desa 
Dawuan Tengah
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(Dusun Popon
col Rt.03/01 Desa Dawuan 
Tengah, Kecamatan Cikam
pek, Kabupaten Karawang

tersebut lengkap dan maksi- 
mal. Sehingga dapat digu- 
nakan oleh pasien Covid-19.

"Kami berharap tempat iso
lasi mandiri maksimal dan 
lengkap, sehingga dapat 
digunakan oleh pasien 
Covid-19," jelasnya.

Selain itu juga, Operasi 
Yustisi dilakukan setiap 
hari di Polsek dan di 

wilayah rawan kerumunan 
bertujuan. Untuk menekan 
angka kasus positif virus

Covid-19 dengan cara mem- 
bagikan m asker kepada 
pengguna jalan.

"Operasi Yustisi ini guna 
untuk menekan angka ka
sus positif virus Covid-19 
di wilayah Kabupaten Kar
awang khususnya di Keca
matan Cikampek. Dengan 
cara membagikan masker 
kepada pengendara yang 
melintas di jalan raya Pebay- 
uran depan Polsek Pebay- 
uran,” ujar Kapolsek.

Diharapkan masyarakat 
lebih peduli dengan im- 
bauan dan peraturan yang 
dibuat oleh pem erintah  
pusat maupun kabupaten 
khususnya di Kecamatan 
Cikampek dan Tirtamulya. 
Mengenai protokol kese- 
hatan dengan menerapkan 
5M yaitu mencuci tangan, 
memakai masker, menjaga 
jarak, menghindari keru
m unan dan m engurangi 
mobiling. (red)


