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LAPORAN PENCANANGAN VAKSINASI COVID-19
DI KABUPATEN WONOSOBO
Telah dilaksanakan kegiatan pencanangan vaksinasi covid-19 pada hari Senin tanggal
25 Januari 2021 bertempat di Aula Wijaya Kusuma RSUD KRT. Setjonegoro.
Kegiatan ini diikuti 10 orang pejabat publik yaitu Bupati, Wakil Bupati, Dandim, Kapolres,
Kajari, Ketua DPRD, Ketua PCNU, Ketua PD Muhammadiyah, Ketua IDI, dan Ketua
PPNI,
dimana
semua
calon
peserta
yang
divaksin
tersebut
telah
melalui 4 tahapan/ meja. Pertama adalah tahap pendaftaran, dimana calon penerima
vaksin harus menunjukkan KTP dan etiket dari Kementerian Kesehatan RI yg dikirimkan
ke nomor handphone calon penerima vaksin. Tahap kedua adalah screening. Pada
tahapan inilah ditentukan apakah calon penerima vaksin lolos screening kesehatan untuk
disuntik dengan persyaratan tidak sedang bergejala sakit, tidak sedang hamil, dan
tekanan darah normal. Tahap ketiga adalah tahap penyuntikan vaksin dilanjutkan tahap
ke empat yaitu tahap evaluasi kejadian ikutan paska imunisasi (KIPI). Pada tahap ini akan
dilihat apakah ada KIPI pada penerima vaksin.
Dari 10 pejabat publik ini ada 6 pejabat publik sebagai peserta calon penerima vaksin
yang berhasil lolos skrining kesehatan pada tahap kedua dan dapat dilakukan vaksinasi.
Pada akhir acara Komandan Kodim 0707 Letkol Czi Fauzan Fadli SE sebagai penerima
vaksin pertama di Kabupaten Wonosobo memberikan testimoni bahwa vaksin aman dan
tidak menimbulkan gejala.
Pada tahap awal, upaya pembentukan kekebalan diri dan kekebalan masyarakat di
Kabupaten Wonosobo tersebut difokuskan pada 3058 tenaga kesehatan dan tenaga
penunjang yg bekerja di semua fasilitas kesehatan, baik puskesmas, RS, klinik, praktik
mandiri, dan faskes lain; milik pemerintah maupun swasta/masyarakat. Selanjutnya akan
diberikan secara bertahap kepada aparat pelayan publik (TNI, POLRI, Satpol PP, dĺl.),
warga lanjut usia, kelompok rentan, dan masyarakat umum lainnya.
Sebanyak 4000 dosis vaksin Sinovak telah memasuki ruang dingin Instalasi Farmasi
Dinas Kesehatan Kabupaten Wonosobo pada hari Minggu siang (24/1/21) di bawah
pengamanan petugas POLRI, TNI, dan Satpol PP. Vaksin yg diperuntukkan khusus bagi
kelompok umur 18 - 59 tahun tersebut segera didistribusikan pada 28 faskes vaksinator
yg ditunjuk yg terdiri dari 24 puskesmas, 3 RS, dan 1 klinik pratama.
Sebagaimana diketahui, vaksin Sinovak yg digunakan telah melalui rangkaian uji klinis
secara ketat di tiga negara di luar China, yaitu: Brasil, Turki, dan Indonesia yg kemanjuran
dan keamanannya terbukti sesuai dengan standar yg ditetapkan oleh organisasi
kesehatan sedunia. Menyangkut kesucian dan kehalalannya vaksin tersebut juga telah
mendapatkan sertifikasi dari Majelis Ulama Indonesia.
Kita berharap dapat segera mengakhiri pandemi dengan melakukan berbagai upaya
pencegahan secara komplementer bersama-sama, baik 3M (memakai masker, menjaga
jarak, mencuci tangan), 3T (tracing, testing, treatment), dan terlebih ditingkatkan secara
spesifik dengan pembentukan kekebalan massal melalui vaksinasi.
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