
Karawang Was-Was Lonjakan....
dari halaman KARAWANG BEKASIEKSPRES
PSBB di Jawa Barat berakhir 
Jumat pekan lalu. Bersa- 
maan dengan itu, Pemkab 
Karawang diharuskan me- 
mulai penerapan AKB se- 
cara bertahap.

Sebagaimana diketahui, 
Bupati Karawang, Cellica 
Nurrachadiana, pada pe
kan ini sudah mengizinkan 
mal di wilayah Kabupaten 
Karawang dibuka kembali. 
Begitupun kegiatan hajatan 
di lingkungan masyarakat. 
Namun te tap  dengan 
mengedepankan protokol 
kesehatan Covid-19.

Fitra menjelaskan, ada 
pun tahapan penerapan 
AKB dimulai dari adaptasi 
di tempat ibadah, kemu- 
dian adaptasi industri, per- 
kantoran, dan pertanian, 
ketiga, adaptasi di mal dan 
pertokoan, keempat, adap
tasi di sebagian daerah 
wisata, dan terakhir adalah 
adaptasi pada dunia pen- 
didikan.

"Semua sifatnya ada evalu- 
asi. Kalau masyarakat masih 
belum taat protokol kes
ehatan, tak menutup ke- 
mungkinan akan dilarang 
lagi," ujar Fitrah, disela-sela 
kegiatan konferensi pers, 
Jumat, (26/6) kemarin, di 
Kodim 0604 Karawang.

Tim penanganan penye- 
baran Covid-19 Karawang, 
Yayuk Sri Rahayu mengung- 
kapkan, penularan Covid-19

masih berlangsung di Kabu
paten Karawang. Terlebih 
di kecamatan yang masuk 
zona hitam. Hal itu terja- 
di, lantaran masih banyak 
warga di zona hitam tidak 
disiplin dalam menerapkan 
protokol kesehatan.

"Harus gunakan masker 
saat beraktifitas di luar ru- 
mah. Setelah itu, harus rajin 
mencuci tangan, juga jaga 
jarak dan jangan berkeru- 
mun,” kata Yayuk.

Sebelumnya, Yayuk men- 
gungkapkan, Kabupaten 
Karawang sempat men- 
galami nol kasus positif 
Covid-19 sekitar satu bu- 
lan lalu. Namun, setelah 
dilakukan test swab masal, 
pihaknya mendapatkan 11 
hasil positif baru. Setelah 
dilakukan tracing, saat ini 
jumlah positif di Karawang 
ada 14 orang.

"Saat ini kami masih 
gencar melakukan tracing 
terhadap sejumlah orang 
yang pernah kontak erat 
dengan pasien positif,” 
ujarnya.

Dikutip dari laman Gugus 
Tugas Covid-19 Karawang, 
sampai Sabtu, (28/6) ke
marin, terdapat 1.126 Orang 
Tanpa Gejala (OTG), 5.298 
Orang Dalam Pemantauan 
(ODP), 538 Pasien Dalam 
Pengawasan (PDP), Reaktif 
Repid 271 orang, dan kasus 
terkonfirmasi positif ada

34 orang, dimana 20 orang 
dinyatakan sembuh dan 
14 lagi sedang dalam masa 
pemulihan.

Mesk i pun  Covid-19 
masih ada di Kabupaten 
Karawang. Dalam berkegia- 
tan di era AKB ini, tak sedikit 
warga Karawang yang masih 
belum disiplin dengan pro
tokol Covid-19.

Pantauan KBE di sejum
lah sektor yang sudah di 
buka, nyatanya masih ban- 
yak warga Karawang yang 
masih berkerumun, tidak 
menggunakan masker, juga 
tidak menerapkan social 
distancing. Padahal, untuk 
tingkat Provinsi Jawa Barat, 
Karawang masih dalam 
kelompok zona kuning. Art- 
inya, belum terbebas dari 
penyebaran virus korona.

Di sisi lain, memasuki 
normal baru, per kemarin, 
anggaran penangan covid 
di Karawang sejak PSBB 
sampai kemarin berakhir 
PSSB sudah terpakai 51 mil
iar rupiah. Tepatnya Rp 
51.724.240.000.

R i n c i a n y a ,  Rp .  
31.934.716.000 untuk pen
anganan covid (47.66% dari 
seluruh anggaran penanga
nan covid yang dialokasikan 
Rp. 67.000.000.000) . Dan 
Rp. 19.789.524.000 untuk 
jaringan penagaman sosial 
( 20.83% daritotal alokasi 
anggaran haring pengaman 
sosial Rp 95.000.000.000. 
(wyd/mhs)


