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CILACAP – Untuk capai 80% angka pemberian vaksin hingga akhir
tahun 2021, Pemkab Cilacap targetkan 20.000 dosis vaksin
disuntikkan setiap harinya kepada seluruh masyarakat Cilacap
khususnya diutamakan untuk para lansia dan pelajar.
Hal tersebut dikatakan oleh Kepala Dinas Kabupaten Cilacap
Pramesti Griana Dewi disela kegiatan peninjauan vaksin daerah
Cilacap Barat bersama Bupati Tatto Suwarto Pamuji yang
bertempat di SMP Negeri 2 Dayeuhluhur, Pendopo Kecamatan
Majenang dan Rumah Sakit Umum Duta Mulya Majenang.
“Hingga hari Senin (11/10) kemarin kita sudah mencapai angka
30%, masih cukup panjang perjuangan kita untuk mencapai target
akhir tahun 80%. Se-Kabupaten Cilacap kita targetkan setiap
hari 20.000 dosis di minggu ini, sehingga sampai sabtu nanti
kita minimal bisa berikan 120.000 dosis,” jelasnya.

Bupati Tatto Suwarto Pamuji menyapa para pelajar yang tengah
menunggu untuk mendapatkan giliran vaksin dalam kegiatan
peninjauan di SMP N 2 Dayeuhluhur
Bupati menyampaikan bahwa senjata untuk perang melawan
Covid-19 adalah dengan cara vaksin. Dengan angka Covid-19 di
Kabupaten Cilacap yang sudah cukup menurun, masyarakat tidak
boleh lengah. Harus terus menerapkan protokol kesehatan secara
ketat dan juga menerima vaksin sebagai tameng.
“Vaksin ini adalah senjata untuk meminimalisir penyebaran
Covid-19. Saya minta, semua warga di Cilacap harus vaksin
terutama lansia dan pelajar. Kemudian setelah vaksin bukan
berarti kebal dari Covid-19, paling tidak sudah meningkatkan
imun dan pertahanan untuk melawan Covid-19,” pesan Bupati.
Dalam minggu ini, Bupati juga menyatakan akan memimpin dan
turun langsung bersama Forkopimda Kabupaten Cilacap meninjau
pelaksanaan vaksin di seluruh Kecamatan di Kabupaten Cilacap
agar sesuai dengan target yang sudah ditentukan.

“Untuk vaksin dalam minggu ini, saya turun sebagai Panglima
Covid-19 di Cilacap. Saya turun langsung ke lapangan, bersama
Kapolres, Dandim, Danlanal semua Forkopimda dan pejabat di
Cilacap semua turun tidak boleh libur,” tegasnya.
Turut mendampingi Bupati dalam peninjauan tersebut Wakapolres
Cilacap Kompol Suryo Wibowo, Camat Dayeuhluhur Aji Pramono,
Camat Majenang Iskandar Zulkarnain, jajaran pejabat di
lingkungan Pemkab Cilacap serta unsur Forkopimcam dan tenaga
medis. (hen)

Bupati Tatto Suwarto Pamuji lakukan pembinaan dan menyampaikan
beberapa pesan agar tetap taat prokes kepada warga masyarakat
yang tengah menunggu untuk mendapatkan vaksin

Bupati Tatto Suwarto Pamuji bersama Wakapolres Suryo Wibowo
menyaksikan salah seorang pelajar disuntikkan vaksin sembari
diberikan semangat agar tetap taat prokes

