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ana. Lalu, Pit Kepala Dinas 
Kesehatan Karawang, Nanik 
Djodjana juga perempuan. 
Praktis pada level kebija- 
kan penanganan pandemi, 
perempuan memiliki vote 
yang penting, sekaligus pe- 
nentu. Cellica bukan cuma 
sebagai ketua satgas, dia 
juga berstatus penyintas— 
serta berlatar pendidikan 
medis sehingga peranan 
dan pengalamannya sangat 
diperlukan dalam setiap 
peng'ambilan kebijakan 
yang berkaitan dengan pen- 
gendalian pandemi.

A da j u g a  t e l a d a n  
dr.Nurmala Hasanah. Di 
ditunjuk sebagai Sub Divisi 
Kalacak (Karawang Layanan

Cepat Kedaruratan) Cov- 
id-19 di Karawang. Pandemi 
datang di saat dia sedang 
mengandung besar. Sambil 
membwa si jabang baik ke 
sana-sini, ia tak sedikit pn 
mengeluh.

Saat diwawancara ole 
awak media, Nurmala men- 
gaku tentu ia merasakan 
rasa takut. Namun dia beru- 
saha untuk tetap tenang, 
dan waspada.

"Kalau rasa takut pasti ada. 
Tapi yang penting kita tetap 
waspada dan menerapkan 
protokol kesehatan. Meng- 
gunakan masker dan hand 
sanitizer jangan lupa," kata 
dr Nurmala Hasanah ke- 
pada awak media

Setiap hari, Nurmala me- 
milih bolak-balik rumah 
dan ke lapangan. Ia memilih 
memberanikan diri untuk 
tetap pulang. Tak hanya saat 
bertugas, kata Nurmala, di 
rumah pun dirinya tetap 
melakukan social distanc
ing dengan para keluarg- 
anya. Saat tiba di rumah, 
yang pertama dilakukan 
ialah membersihkan diri 
dan mengganti semua paka- 
ian yang digunakan ketika 
bertugas. "Bersih-bersih 
dulu baru kumpul sama 
keluarga,” ujarnya.

Yang menjadi kesulitan 
saat bertugas, lanjut Nur
mala, ketika ada pasien 
yang reaktif rapid atau pos- 
tif swab. Karena pada saat 
ada yang ditemukan reak

tif rapid atau positif swab, 
pihaknya harus melaku
kan pelacakan terhadap 
keluarga dan kontak erat 
dengan pasien. "Semisal 
ketika pelacakan, ada juga 
masyarakat yang tidak mau 
diperiksa. Itu yang menjadi 
kesulitan kamiungkapnya.

Berkat kerja hebatnya 
meski saat hamil besar, 
Nurmala sempat meneri- 
ma penghargaan dari PWI 
Karawang saat HPN 2021 
Februari lalu.

"Penghargaan juga kami 
berikan kepada dr. Nur
mala Hasanah yang ber- 
juang melawan Covid-19 
dalm kondisi hamil." Kata 
Ketua Panitia HPN 2021 di 
Karawang, Dodo Rihanto. 
(bbs/mhs)


