Chad, Negara Pemain Persib Ezechiel
N’Douassel Telah Gunakan Vaksin Bio
Farma sejak 2011
Jumat, 31 Mei 2019, Pemain dan oﬃcial Persib Bandung mendapatkan vaksinasi ﬂubio
dilayanan imunicare Bio Farma, salah satunya Ezechiel N’Douassel atau yang akrab disapa
Eze.
Striker Persib tersebut menyampaikan kesan-kesan nya setelah diberikan vaksinasi ﬂubio.
“ Vaksin sangat penting untuk para atlit dan untuk semua orang, saya sangat bangga dan
senang mendapatkan vaksin produksi Bio Farma, apalagi vaksin Bio Farma ini sudah
digunakan di Negara saya, Chad” jelasnya
“Atlet membutuhkan pertahanan tubuh yang baik agar terhindar dari serangan penyakit
menular” tambahnya.
Sementara itu Media Oﬃcer Persib Irvan Suradireja menyatakan kompetisi sepak bola di
Indonesia sangat padat, sering ada penundaan, cuaca yang berubah-rubah, sehingga
membuat stamina para pemain cepat menurun, sehingga diperlukan vaksin sebagai booster
untuk menjaga stamina agar tetap prima.
Kunjungan ini diterima langsung oleh Sri Harsi Teteki, Direktur Pemasaran Bio Farma, dan
jajaran direksi Bio Farma, menurut Teki, panggilan akrabnya
Suplai vaksin ke Chad sudah dimulai sejak tahun 2011 sampai saat ini, melalui UNICEF.
Vaksin yang diekspor terdiri dari Vaksin Campak, Vaksin bOPV 20 dosis, Vaksin tOPV 20
dosis, serta vaksin Difteri Tetanus (DT).
Total jumlah vaksin yang sudah di eksport sejak 2011 sampai saat ini sebanyak 2,1 juta vial.
“Saya mengucapkan terima kasih pada Bio Farma yang sudah membantu untuk
menyediakan vaksin di negara Chad dan negara Afrika lainnya” ungkap Eze
Sri Harsi Teteki menambahkan “saat ini tim kami sedang mengikuti Africa Health 2019, di
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Johannesberg, South Africa. Kami sedang membidik pasar Afrika untuk peningkatan
penjualan vaksin”.
” kebutuhan masyarakat Afrika terhadap vaksin masih sangat terbatas sehingga besar
peluang untuk melakukan penetrasi market ke Negara Afrika, seperti Chad” tutupnya.
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