
Ribuan Masker Dibagikan di Rengasdengklok
KARAWANG - Polres Kar- 

awang melaksanakan gelar 
Operasi Yustisi Gabungan di 
Tugu Proklamasi, Kecamatan 
Rengasdengklok. Kegiatan 
ini dalam rangka penegakan 
disiplin untukmematuhi pro- 
tokol kesehatan guna mence- 
gah penyebaran covid-19.

Sekaligus m em bagikan 
masker kepada masyarakat 
pengguna jalan yang tidak 
memakai masker. Adapun 
pelaksana yang terlibat Waka- 
polres Karawang, Kompol 
Ahmad Faisal Pasaribu bersa-

ma Kabag Ren Res Karawang, 
Kapolsek Rengasdengklok 
dan Personel Koramil Ren
gasdengklok dan Satpol PP, 
Kecamatan Rengasdengklok.

Faizal m engatakan, ter- 
jun langsung membagikan 
masker kepada pengguna 
kendaraan yang tidak meng- 
gunakan masker. Sekaligus 
mengimbau agar dapat me- 
matuhi protokol kesehatan 
demi memutus mata rantai 
covid-19. Salah satunya den- 
gan m em atuhi 3M meng- 
gunakan masker, mencuci

tangan dan menjaga jarak.
"O perasi Yustisi dalam  

rangka penegakan disiplin 
guna m em atuhi protokol 
kesehatan, akan terus di- 
lakukan setiap harinya di 
wilayah hukum Polres Kar
awang. Hal ini agar m a
syarakat benar-benar sadar 
dan terbiasa menggunakan 
masker,” ujar Faisal.

Dalam kegiatan tersebut 
bagi pengendara atau warga 
yang kedapatan tidak meng
gunakan masker akan diberi 
tindakan Pus’up selanjut-

nya diberikan masker oleh 
petugas.

Sebelumnya, guna memu
tus penyebaran covid-19. 
Polres Karawang gelar Op
erasi Yustisi di tiga tempat 
yang berbeda. Hal tersebut 
untuk kedisiplinan masyara
kat menggunakan masker di 
Kabupaten Karawang.

Kegiatan operasi yustisi 
ked isip linan  m asyarakat 
menggunakan masker ini di- 
lakukan ditiga tempat secara 
bersamaan yaitu Bundaran 
Mega Mall, Karawang Lampu

Merah Johar, dan Jalan Tu- 
parev Alun- alun Karawang.

W akapolres Karawang, 
Kompol Ahmad Faisal Pas
aribu mengatakan, bahwa 
pembagian masker kepada 
masyarakat sebanyak 2.000 
buah guna mencegah p e
nyebaran covid 19 di Kar
awang. "Kita lakukan di tiga 
titik yaitu Bundaran Mega 
Mall, Lampu merah Johar 
dan Jalan Tuparev alun alun 
Karawang,” ujar Faisal ke
pada w artaw an, kem arin 
(15/9). (rls/rie)


