
Sengaja Tutup
dari halaman KARAWANG BEKASIEKSPRES

Pasar Telagasari tujuannya 
menyasar para pedagang 
pasar dan pengunjung, un- 
tuk memutus mata rantai 
penularan Covid-19.

Ia menyayangkan, sikap 
para pedagang yang tak 
mau ikut uji swab. Ter- 
lebih, dari 127 peserta 
yang mengikuti test swab 
di Pasar Telagasari ke- 
marin, didominasi oleh 
masyarakat umum dan 
warga dari luar kecamatan.

Padahal, sambung Asep, 
pihaknya sengaja mengun- 
dang tim gugus tugas untuk 
melakukan pemeriksaan 
swab di pasar. Dengan ala- 
san, agar tak mengganggu 
waktu berdagang para peda
gang di Pasar Telagasari.

"Aktivitas berniaga di Pasar 
Telagasari ini cukup tinggi. 
Dan masih banyak warga 
yang tidak menerapkan pro- 
tokol kesehatan. Sangat dis- 
ayangkan, pedagang pasar 
malah pada menghindar," 
tukasnya.

Ia berharap, para peda
gang dan pengunjung di 
Pasar Telagasari tak ada 
yang membawa atau tertu- 
lar virus Covid-19. "Semo- 
ga semua pedagang Pasar 
Telagasari tetap sehat dan

terjaga kondisi tubuhnya,” 
harapnya.

Uji swab di Pasar Tela
gasari sendiri dibuka mulai 
pukul 09.00 WIB sampai 
pukul 12.00 WIB. Pantauan 
KBE, usai tim gugus tugas 
meninggalkan lokasi uji 
swab masal. Sejumlah peda
gang yang tokonya sempat 
tutup di pagi sampai siang 
hari. Mulai beraktifitas kem- 
bali menjelang sore hari.

KBE pun berhasil mewawan- 
carai salah satu pedagang 
Pasar Telagasari yang tak mau 
namanyadisebut "Tidak mau 
pak, takutnya positif palsu. 
Nanti jadi aib, nanti dagangan 
saya tidak ada yang mau beli. 
Soalnya di Pasar Cilamaya ke- 
marin ada yang positif palsu,” 
ungkapnya.

Sementara itu, juru bicara 
tim gugus tugas percepa- 
tan penanganan Covid-19 
Kabupaten Karawang, Fitra 
Hergyana mengabarkan 
bahwa peserta swab massal 
yang dilakukan di tiga ke
camatan mendapat antusis 
cukup banyak.

Tiga kecam atan yang 
menggelar swab tes massal 
adalah Kecamatan Tela
gasari yang diselenggarakan 
di Pasar Telagasari dengan

jumlah peserta 120 orang, 
Kecamatan Lemahabang 
yang digelar di Pasar Lema- 
habang dengan jum lah 
peserta 107 orang dan Ke
camatan Tempuran yang 
digelar di dua titik yakni 
Pasar Turi sebanyak 100 
orang peserta dan Pasar 
Tempuran 77 orang.

"Selanjutnya kemungki- 
nan hasil swab akan ke- 
luar dalam waktu 2 sam
pai 3 hari karena spesimen 
yang cukup banyak. Semo- 
ga hasilnya tidak ada yang 
positif,” ujarnya.

Untuk test selanjutnya 
akan dilaksanakan pada hari 
Kamis Tanggal 18 ]uni 2020 
yang akan di laksanakan 
di tiga lokasi yaitu Daerah 
Cibuaya, Daerah Tirtajaya 
dan Daerah Pedes mulai dari 
jam 09.00 s/d 12.00.

Bagi masyarakat yang in
gin melakukan test swab si- 
lahkan bisa datang langsung 
ke lokasi yang sudah diten- 
tukan dengan membawa FC 
KTP dan KTP Asli, semua 
biaya test gratis untuk warga 
Karawang.

"Untuk yang mengikuti 
test ini tetap menerapkan 
protocol lesehatan yaitu 
dengan memakai masker 
dan jaga jarak,” katanya. 
(wyd/mhs)


