Bio Farma Beri Akses Sanitasi Bersih
untuk Al-Fitri, Cimaung
(3/12) Bio Farma melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) memberikan fasilitas
untuk toilet bersih beserta kelengkapannya, untuk Siswa SLB Al-Fithri, Cimaung, Kabupaten
Bandung. Toilet merupakan salah satu sarana yang perlu mendapatkan perhatian khusus di
lingkungan sekolah, karena dengan toilet yang bersih, akan menciptakan suasana belajar
mengajar yang sehat dan nyaman dan dapat menghindari siswa dari ancaman gangguan
penyakit seperti diare, Hepatitis A, Cacingan, Tifus dan berbagai penyakit lainnya.
Toilet yang dibangun dengan luas 2×2 meter ini, dilengkapi dengan fasilitas untuk
memudahkan para difabel, seperti ruang koridor yang luas dan handrill untuk memudahkan
pengguna kursi roda menggunakan fasilitas toilet tersebut. Selain sarana toilet bersih, Bio
Farma memberikan bantuan berupa dapur seluas 17,4 meter persegi yang bisa dimanfaatkan
utnuk meningkatkan keterampilan tata boga warga sekitar, dan gudang seluas 7,8 Meter
persegi untuk menyimpan peralatan – peratalan belajar mengajar.
Menurut Direktur SDM dan Umum, Disril Revolin Putra, tujuan pembangunan sanitasi di
sekolah adalah untuk membantu murid, dan guru di sekolah Al Fithri juga warga sekitarnya,
untuk mendapatkan akses air bersih,serta sanitasi yang baik, sesuai dengan tujuan
Sustainable Goals Development (SDG) No 6, yaitu memastikan ketersediaan dan pengelolaan
air dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua.
“Kami berharap dengan adanya pembangunan toilet bersih ini, akan menciptakan lingkungan
belajar yang sehat, bebas dari ancaman penyebaran penyakit menular sehingga motivasi
belajar anak-anak bisa meningkat, dan tentu saja lingkungan sekolah yang sehat, akan
bermanfaat juga untuk kesehatan di wilayah sekitar sekolah” Ujar Disril.
Sementara itu, menurut Kepala Sekolah SD Al-Fithri, Yuni, mengatakan, pihaknya
menyambut baik mengenai pembangun toilet dan fasilitas lainnya untuk sekolah ini,
“Alhamdulillah, kami sangat terbantu dengan pembangunan toilet dan fasilitas lainnya dari
program CSR Bio Farma. Kini toilet bisa lebih bersih dan nyaman untuk digunakan oleh
murid, guru dan orang tua. Kemudian fasilitas lainnya yang diberikan adalah dapur yang
dapat digunakan oleh warga sekitar sini, untuk pembelajaran keterampilan tata boga”, ujar
Yuni,
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