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Imam, Muadzin,
dan Marbot Segera
Vaksinasi Booster
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PERCEPATAN VAKSIN: Sejumlah warga mendapatkan suntikan vaksinasi booster Covid-19, di gedung
Binaloka Pemprov Jatim, sebagai salah satu langkah percepatan vaksin.

BULAN Ramadan sudah
semakin dekat. Namun, pandemi Covid-19 masih berlangsung. Bahkan, saat ini
tengah memasuki gelombang ketiga pesebaran virus
corona gelombang ketiga.
Karena itu, Gubernur Jawa
Timur Khofifah Indar Parawansa meminta imam masjid, penceramah, ustad, dan
marbot segera mengikuti
vaksinasi booster.
“Imam masjid, penceramah, ustad, dan marbot
masjid adalah kelompok
yang akan sering berinteraksi dengan masyarakat
selama Ramadan. Saya berharap seluruh pengurus

masjid di Jawa Timur memperoleh vaksinasi booster
sebelum Ramadan,” ungkap Khofifah kemarin.
Khofifah menegaskan,
Pemprov Jatim sangat
siap dan terbuka bagi para
pengurus masjid maupun
musala yang ingin pengurusnya divaksin ketiga.
Apalagi stok vaksin yang
dimiliki Pemprov Jatim
saat ini sangat mencukupi. “Insya Allah, stok vaksin ketiga sangat mencukupi, sehingga bisa maksimal diberikan kepada
seluruh imam masjid, muazin, dan marbot masjid di
Jawa Timur,” ujarnya.
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Tiga Strategi Polda Jatim Kendalikan Covid-19 di Jatim
DALAM rangka upaya
pengendalian dan antisipasi penyebaran gelombang ketiga Covid-19, Polda Jatim memiliki tiga
strategi yang sudah dilaksanakan. Hal itu disampaikan Kapolda Jatim Irjen
Pol Nico Afinta.
”Ada tiga strategi dalam
penanganan Covid-19 di
Jatim. Pertama, meningkatkan vaksinasi, mempersiapkan layanan kesehatan untuk isoman dan
isoter, serta pelaksanaan
operasi yustisi,” ujar Nico.
Jenderal bintang dua itu
mengatakan, pencapaian
vaksinasi di Jatim menun
jukkan peningkatan yang signifikan. Vaksinasi dosis pertama mencapai 89,40 persen,
dosis kedua 70 persen lebih,
dan dosis ketiga 50 persen.
”Saat ini vaksinasi serentak
dilaksanakan di seluruh Jatim. Ada 88 titik dengan sasaran 17.530 orang,” paparnya.
Sesuai arahan Presiden
dan Kapolri, lanjut Nico, pihaknya mengimbau masyarakat yang belum vaksin
untuk datang langsung ke
gerai vaksin atau Babinsa,
Babinkamtibmas maupun
Puskesmas setempat.
Alumnus Akpol 1992 ini
membeberkan, Polda Jatim
dan jajaran juga telah menyiapkan tempat pasien
isoter. Menurutnya, orang
yang terkena Covid-19, tidak ada gejala maupun gejala ringan bisa melaksanakan isoman maupun isoter.
Mantan Kapolda Kalimantan Selatan ini menerangkan, untuk operasi yustisi
protokol kesehatan (prokes),
Polda Jatim dan jajaran
melaksanakan Pamor Keris
(patroli motor penegak protokol kesehatan).
Dalam pelaksanaannya,
lanjut Nico, metode pertama
petugas akan datang patroli
ke tempat-tempat keramaian, menyampaikan informasi kepada masyarakat untuk
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DUKUNGAN POLRI: Kapolda Jatim Irjen Pol Nico Afinta dan jajarannya terus melakukan dukungan untuk percepatan vaksinasi di Jawa Timur.

patuh prokes dan melalui selebaran. Kedua, bila suatu

tempat bandel dan mengabaikan prokes akan diingat-

kan dua kali. Namun, bila
tetap membandel akan dikenakan sanksi denda.
”Pemerintah daerah
TNI, Polri sudah bersinergi sangat baik. Namun
akan lebih bagus jika didukung kesadaran masyarakat untuk tetap mematuhi prokes,” harapnya.
Kabid Humas Polda Jatim
Kombes Pol Dirmanto menambahkan, meski sudah
melakukan vaksinasi, masyarakat harus patuh prokes
dengan menerapkan 5 M.
”Jangan kendor. Selalu
memakai masker, mencuci
tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, membatasi mobilisasi dan interaksi,” pesannya. (rus/nur)

Menurut Khofifah, vaksinasi booster akan membuat
ibadah selama bulan Ramadan semakin khusyuk karena adanya perasaan aman,
tenang, dan nyaman. Baik
saat pelaksanaan salat tarawih, tadarusan, maupun
saat menjalankan amaliyah
Ramadan lainnya.
“Kalau semua marbot,
imam masjid, imam musala,
dan semua yang terkait
dengan pelaksanaan ibadah
Ramadan sudah di-booster,
insya Allah, jamaah akan lebih aman ketika akan melakukan ibadah. Utamanya
menyambut bulan suci Ramadan,” katanya. (mus/rek)
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