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Perlu Sosialisasi dan
Testimoni Penyintas
UNDAAN-Awak media
yang bertugas di tengah
pandemi Covid-19 harus
menghadapi tantangan berat. Selain menangkal
hoaks, media juga memiliki peran penting dalam
pemberitaan agar masyarakat tidak lagi merasa
waswas. Bukan perkara
mudah bagi wartawan untuk meliput langsung ke
rumah sakit atau melakukan wawancara secara
langsung dengan penyintas Covid-19. Tentunya
butuh kehati-hatian dan
melengkapi diri dengan
protokol
kesehatan
(prokes) yang memadai.
Direktur Utama Rumah
Sakit Adi Husada (RSAH)
Undaan Wetan Surabaya
Dr Tjindrawati Ongko
PGDD (Cardiff-UK), QIA,
menyarankan agar awak
media memberitakan
kampanye protokol kesehatan (prokes). Meskipun
telah disosialisasikan melalui secara face to face kepada masyarakat, tanpa
adanya peran media tentunya akan terasa kurang.
“Kalau media seperti koran kan hanya bisa dipahami oleh orang yang bisa
baca tulis. Tapi, dengan
orang masih belum paham
baca tulis maka bisa dengan diberikan contoh dan
penjelasan,” kata Tjindrawati, Selasa (23/2).
Menurut dia, media juga
memiliki peran penting
melakukan penyuluhan ke
beberapa kampung, pasar,
atau segemen masyarakat
lainnya. Salah satunya hal

Nah, media juga
harus melakukan
sosialisasi ke keluarga atau teman
dekatnya agar tidak
ada lagi klaster
keluarga”
Dr Tjindrawati Ongko PGDD
(Cardiff-UK), QIA,
Direktur Utama Rumah Sakit Adi Husada
(RSAH) Undaan Wetan Surabaya

yang paling mudah adalah
menggunakan masker.
Bukan hanya memberikan
sosialisasi kepada masyarakat, awak media juga
harus bisa memberikan
contoh yang baik.
Selain itu, meskipun
nantinya telah dilakukan
vaksinasi, sebaiknya disarankan tetap menerapkan
protokol kesehatan. Nah,
media tak boleh bosan-bosannya mengimbau masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan.
Selain itu, pihaknya juga menekankan klaster
keluarga. Dewasa ini banyak ditemui beberapa
orang yang mulai berani
berkumpul satu keluarga.
Seperti pergi ke restoran,
tempat wisata, dan membuat pesta kecil di
rumah. Hal tersebut
justru akan menimbulkan
masalah
baru.
“Nah, media juga harus melaku-
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kan sosialisasi ke keluarga
atau teman dekatnya agar
tidak ada lagi klaster keluarga,” tuturnya.
Selain itu, menurut Tjindrawati, juga bisa dilakukan pemberitaan soal testimoni penyintas Covid-19.
Cara ini bisa juga dijadikan edukasi untuk masyarakat memgenai bahaya penyakit akibat paparan virus korona itu.
“Testimoni ini baik diberitakan agar masyarakat tidak lagi meremehkan. Itu
juga bisa dijadikan pelajaran,” imbuhnya.
Untuk awak media yang
bekerja di dalam kantor,
Tjindrawati menyarankan
untuk mengurangi aktivitas di dalam ruangan. Selain itu, bila ada keperluan
penting di dalam ruangan,
sebisa mungkin mengurangi kapasitas orang.
“Kalau ada rapat atau
pertemuan, jendela dibuka
agar ada sirkulasi udara.
Selain itu, bisa menggunakan fasilitas Zoom atau
daring. Kalau terpaksa harus hadir sebaiknya diberi
jarak,” pungkasnya.
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PERAN BERSAMA: Dalam mencegah penyebaran Covid-19, tak hanya tenaga kesehatan yang berperan
besar, akan tetapi media juga harus gencar mengajak masyarakat patuh prokes.
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