
HARI INI VAKSINASI....
dari halaman KARAWANG BEKASIEKSPRES

Bupati Karawang Cellica 
Nurrachadiana mengung- 
kapkan vaksinasi tahap 
pertama dilakukan kepada 
11.591 tenaga kesehatan. 
Cellica menyebut pihaknya 
telah menerima sebanyak 
19.600 vial atau dosis vaksin 
Sinovac dari pemerintah 
pusat. Vaksin tersebut ke- 
mudian disimpan di gudang 
yang sudah disiapkan di 
Dinkes Karawang.

"Karena bersifat reguler, 
kurang lebih ada 1,5 juta 
vaksin yang akan diterima 
(Pemkab Karawang), jadi 
penyimpanannya harus 
representatif dan bersuhu 
khusus," ujar Cellica.

Vaksin tersebut, kata dia, 
kemudian akan didistri- 
busikan ke 114 fasilitas kes
ehatan, yang terdiri dari 50 
puskesmas, 24 rumah sakit, 
dan 40 klinik swasta. Na- 
mun, ia memastikan sebe- 
lum didistribusikan, vaksin

akan dicek terlebih dahulu 
oleh petugas. "Petugas vak
sinasi sudah siap,” ujarnya.

Sementara itu, Juru Bicara 
Satgas Covid-19 Karang, 
Fitra Hergyana mengungka- 
pkan, vaksinasi tahap awal 
di Karawang ditaksir bakal 
memakan waktu satu bulan. 
Sebagiamana diketahui, 
menyasar kepada sebanyak 
11.591 tenaga kesehatan.

"Untuk tenaga kesehatan 
target selesai Maret," kata 
Fitra kepada awak media 
melalui saluran telepon, 
kemarin (28/1). "Nantiada 
kick off (vaksinasi) di Pemda 
(Karawang)," timpal Fitra.

Diketahui pada Rabu 
(27 /1) la lu  K abupat- 
en Karawang menerima 
19.600 vial vaksin sinovac. 
Pit Kepala Dinas Kesehatan 
Kabupaten Karawang Nanik 
Jodjana memastikan vak- 
sinator sudah siap. Sebab 
selain telah dilatih, pihakn

ya telah melakukan simu- 
lasi vaksinasi di Puskesmas 
Karawang Barat beberapa 
waktu lalu. "Sudah siap," 
kata dia.

Mereka Yang Disuntik Per
tama

Sebanyak 15 orang per
tama akan disuntik vak
sin Covid-19 di Gedung Sin- 
gaperbangsa, Perkantoran 
Pemkab Karawang, pagi ini 
(29/1).

"Ada 15 orang yang akan 
divaksin pertama besok 
pagi. Pelaksanaannya seki- 
tar pukul 08.00 WIB," kata 
Pit Kepala Dinas Komuni- 
kasi dan Informatika (Dis- 
kominfo) Karawang, Asep 
Aang Rahmatullah saat di- 
hubungi awak media, Kamis 
(28/1).

Aang mengatakan, se- 
jumlah orang yang akan 
divaksin tersebut terdiri 
dari pejabat, influencer dan 
sejumlah tokoh masyarakat 
serta agama di Kabupaten 
Karawang.(bbs/mhs)


