
Status KLB DBD ....
dari halaman KARAWANG BEKASIEKSPRES
merata di seluruh kecama- 
tan. Dari 698 kasus itu, 8 di 
antaranya meninggal dunia.

Kabid Pencegahan dan 
Pengendalian Penyakit (P2P) 
Dinas Kesehatan Karawang, 
Yayuk Sri Rahayu mengim- 
bau, agar masyarakat kota 
pangkal perjuangan tetap 
mewaspadai lonjakan kasus 
DBD di tengah Pandemi Cov- 
id-19 yang masih melanda 
Karawang.

Yayuk mengatakan, setiap 
bulan sejak Januari lalu, 
kasus DBD di Karawang 
terus mengalami lonjakan 
yang signifikan. Bahkan, 
kata Yayuk, saat ini kasus 
DBD di Karawang masuk 
dalam kategori Kejadian 
Luar Biasa (KLB).

"Periode Januari-Juni ada 
698 kasus DBD di Karawang, 
8 orang diantaranya men
inggal," ujar Yayuk, Selasa, 
(30/6).

Pada bulan lanuari, kata 
Yayuk, terdapat 18 kasus 
DBD di Karawang. Semen- 
tara di bulan Februari, mel- 
onjak jadi 47 kasus, me- 
masuki bulan Maret sempat

menurun jadi 45 kasus.
K em ud ian  sa a t p a n 

demi Covid-19 m elanda 
Karawang di bulan April, 
kasus DBD tercatat meny- 
entuh 154 kasus, bulan Mei 
m elonjak lagi 216 kasus, 
dan puncaknya di bulan 
luni ini dengan 218 kasus 
DBD baru.

"Kasus DBD terparah ada 
di Kecamatan Cikampek, 
Telukjambe Timur, Klari, 
Jomin, Kotabaru, dan Pur- 
wasari," jelasnya.

Karena itu, lanjut Yay
uk, pihaknya m engajak 
masyarakat untuk gencar 
mengkampanyekan Gera- 
kan 1 Rumah 1 Jumantik 
atau G1R1I. Untuk kemu
dian memberantas sarang 
nyamuk dengan aksi 3M 
plus, yaitu menutup tempat 
penam pungan air, men- 
guras bak air minimal satu 
minggu sekali, serta men- 
gubur dan menimbun ba- 
rang bekas yang sudah tidak 
di pakai, agar tidak menjadi 
sarang nyamuk.

"Jadi masyarakat harus 
rajin-rajin membersihkan

lingkungan. Seperti mem
bersihkan tempat penam
pungan air, membersihkan 
kolam ikan, tidak menim
bun barang, termasuk me- 
nyimpan pakaian dengan 
rapih, tidak bergantung- 
gantung,” jelasnya.

Disinggung soal upaya 
pencegahan, Yayuk men- 
gaku Dinkes Karawang 
sudah getol m elakukan 
sosialisasi G1R1J di ling
kungan masyarkat, melalui 
Puskesmas yang tersebar di 
seluruh kecamatan.

"Iya kita sudah sering so
sialisasi G1R1J itu, bahkan 
surat edarannya pun sudah 
dilayangkan,” katanya.

P ih a k n y a  b e rh a r a p ,  
masyarakat Karawang selain 
tetap mentaati aturan pro- 
tokol kesehatan Covid-19. 
Saat ini juga mulai menjaga 
kebersihan lingkungan serta 
melakukan G1R1J. Dengan 
harapan tidak ada lagi lon
jakan kasus DBD di tengah 
Pandemi Covid-19 ini.

"Sem oga k ita  sem ua 
memiliki kesadaran u n 
tuk berupaya melakukan 
pencegahan  DBD sejak 
dini,” harapnya. (wyd/red)


