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menjadi salah satu klasteryang 
paling banyak menyumbang 
pasien Covid-19 di Karawang. 
Oleh karena itu, pengendalian 
Covid-19 di perusahaan harus 
dimaksimalkan.
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Sehingga kalau ada 

ada PT yang positif 1 
(orang), itu sudah 

menghubungi Dinas
Kesehatan"

KEPALA DINAS 
KESEHATAN (DINKES) 

KABUPATEN KARAWANG 
NANIK DJOJANA

Apindo Karawang mengggelar 
w orkshop pengendalian  
Covid-19 di perusahaan oleh 
Panitia Pembina Keselamatan 
dan Kesehatan Kerja (P2K3) 
di ballroom hotel Mercure, 
Telukjambe Timur, Senin 
(26 /10). Kegiatan yang 
menggaet Satgas Covid-19 
Kabupaten Karawang ini guna 
menjga kesehatan pekerja
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WORKSHOP: Kadinkes Nanik Djojana menyampaikan materi di workshop Apindo.

sebagai upaya m era ih  
produktifitas kerja.

Kepala Dinas Kesehatan 
(Dinkes) Kabupaten Karawang 
Nanik Djojana menyampaikan, 
memang saat in i banyak 
perusahaan yang menjadi 
klaster penyebaran Covid-19 
dan menyumbang banyak 
pasien terkonfirmasi positif 
corona. Dengab workshop ini 
merupakan bentuk kolaborasi 
agar b e rs in e rg i da lam  
penanganan  C ov id -19 . 
"Sehingga kalau ada ada PT 
yang positif 1 (orang), itu sudah 
m e n g h u b u n g i D in a s  
Kesehatan,” terangnya.

Dalam penanganan Covid-19 
di klaster perusahaan, Dinkes 
Karawang juga akan menjalin 
komunkasi dengan Apindo 
Karawang. Dengan demikian 
saat Dinkes Karawang ingin 
mengetahui perusahaan yang 
terdapat pasien positif corona 
dapat langsung berkoordinasi 
langsung dengan Apindo 
Karawang. "K ita langsung 
hubungi Apindo, tolong hubun- 
gi ke PT tersebut, sehingga tek- 
toknya cepat,” tambahnya.

Ia menegaskan penanganan 
Covid-19 in i memang butuh

tindakan yang cepat, sebab 
jika  terlam bat maka besar 
kem ungkinan akan cepat 
m enu la r kem bali. Sebab 
itu la h  Ap indo  inenggelar 
workshop in i dan memberi 
p e la tih a n  kepada P2K3 
m engena i penanganan  
Covid-19 di masing-masing 
p e ru s a h a a n . Ia ju g a  
m en ga p res ia s i A p in d o

Karawang yang berin is ia tif 
m en ga da kan  k e g ia ta n  
tersebut dan menjadi yang 
pertam a d iantara  Ap indo 
kota lainnya di Jawa Barat.

Nanik berharap, dengan 
adanya kerjasama yang baik 
in i ekonomi Karawang tidak 
terla lu  terpuruk. Namun ia 
m engingatkan kerjasama 
dalam penanganan Covid-19

in i harus d ilakukan  oleh 
semua p ihak. "Kalau kita  
sendirian, Dinas Kesehatan 
itu gak ada apa-apanya, cuma 
ngobatin-ngobatin saja tapi 
(pasien) tidak  berkurang, 
malah bertambah banyak, 
semoga ilm u  yang d i dapat 
d is in i bisa d ite rapkan  d i 
perusahaan masing-masing,” 
pungkasnya. (din)


